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KUKOKEUy ENDRE

Egy fényképre
Mlakik a kerítés mögé bújva néznek.

Miaki néz.

Most megpróbálom felidéz

ni, hogy milyen színe volt annak az edénynek,

amiben a lehullt barackot és

a szilvát gyűjtögettük. Nem tudom,

miért, nem főzött semmit az apám olyan nagyon.

Nem lett kifőzve semmi, no, de szó szerint,

ezt mind vedd szó szerint. Mlaki néz a kerités

mögül. Nem volt egyébként gyűjtögetve se. Milyen szinű 

legyen a kép?

Kék szilva? Sárga fű?

Csíkos nyugágy, a kerti asztalon mélyzöld 

kristályvizes palack? Elég 

forró nyarak? Legyen csíkos? Olyanszerű, 

mint lent a föld és fenn az ég?

az irodalom szóljon bele a politikába”
-  Interjú dr. Koncz Gáborral, a Magyar Kultúra Alapítvány igazgatójával -

Faludy György -  Dialógus vagy monológ?

Kukorelly Endre -  Mi volt az újdonság a 
Hatvanas Evekben?

Bíró Gyula -  Szilánkok

Beszéd a palackból -  Szőcs Géza rovata

Körösi Zoltán -  Ex, napló, ex

K ritika Ágh István, Ferdinandy György, 
Karafiáth Orsolya, Lövétei Lázár 
László, Milan Kundera, Szilágyi 
Domokos, Wass Albert könyveiről

Karácsonyi Zsolt -KisvárdaXVII. -  Színházi 
ritmusok

Simó Márton beszélget Lovas Pállal, Buda
pest XII. kerületének alpolgármesterével

Sándor vagyok én is! -  Johann von Kronstadt 
rovata

Kovács András Ferenc, Bozsik Péten; L ászló 
Noémi, Dankuly Csaba, Gömöri 
György, Bogdán László, Keresztesi 
József, Ferenczy Aba Sámuel Amadé, 
Fekete Richárd, Bencsik Orsolya, 
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Melinda, Dylan Thomas versei

olyan kulturális tematikájú előadás, konferen
cia, irodalmi tábor, találkozó vagy akár egy 
könyvbemutató, ahol ne kerülne szóba a po 
litika-irodalom viszonya. Egyre többen mond
ják, a politika beépült az irodalomba is.

-  Téves meglátás, hála istennek és hála a 
rendszerváltásnak, a politika nincs benne az iro
dalomban. Szerintem a politika most, a magyar 
történelemben először, sehogy sem szól bele 
az irodalomba. Az más kérdés, hogy ezzel el
lentétben az irodalom szeretne mindig beleszól
ni a politikába. S ez jól is van így. Az irodalom 
rendelkezik egy összefoglaló, értékelő feladat
tal, tehát az író azt mondja, amit akar, azt ír, 
amit akar. Mert ezen belül az olvasó, beleértve 
jómagam is elvárom, hogy az író összefoglalja 
a múltat és a jelent, és valamilyen irányban, de 
magára mutasson. Miként József Attila mondta, 
eszme kell nagy fényben, mely igazodni magára 
mutat.

Én nem hadakozok azért, hogy az irodalom 
ne szóljon bele politikába. Az irodalom akarjon 
mindenbe beleszólni, az irodalom szóljon bele 
a politikába, de feladata, hogy a saját érték

rendjét próbálja továbbadni, és ehhez híveket 
gyűjtsön.

-  De az irodalomra, kultúrára szánt költség
vetési pénzt csak a politika osztja el, tehát ilyen 
formán mégis beleszól az alkotásba.

-  így igaz, a problémakör másik oldala va
lóban a pénz. De a finanszírozás esetében én 
magától értetődőnek tartom, hogy aki a pénzt 
adja, ha nem is diktálni, de befolyásolni akarja 
az irodalmat. Ez mindig természetes folyamat 
volt, nincs benne semmi új. De ne feledjük, 
hogy ugyanakkor a magyarországi rendszervál
tás óta mutatkozik egy nagyon határozott törek
vés, hogy a közpénzek esetében a politika hang
ja kevéssé, vagy egyáltalán ne érvényesüljön. 
Tehát a közpénzek irodalomra való fordítása 
esetén elkezdett kialakulni egy demokratikus 
rendszer, amelyet, persze, sorozatos kritikával 
illetnek.

Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, 
hogy a rendszerváltás előtt is valamilyen fo
lyóirat-kollégiumnak mindig is aktív tagja vol
tam, tehát belülről érzékeltem a változásokat. 
Most, mint a Magyar Kultúra Alapítvány igaz
gatója, a Nemzeti Kulturális Alapprogram Köz

művelődési Kollégiumának is tagja vagyok, s 
állítom, nálunk, de a többi kollégiumnál is az a 
törekvés, hogy a rendelkezésre álló pénzt ér
tékrend alapján osszuk, osszák szét.

-  Az értékrend mellett azonban sokat nyom 
a latba, ki, miként helyezkedik, milyen kapcso
latokkal rendelkezik, sikerül-e megfúrni a kon
kurenciát.

-  Ez egyáltalán nem így működik, legalábbis 
az említett Közművelődési Kollégiumban. Én 
minden beérkező folyóirat-pályázatot alaposan 
és részletesen elolvasok, s ezzel párhuzamosan 
a pénzre pályázó folyóiratot is kezembe veszem, 
mert érdekel, mit tartalmaz, kihez szól. És a leg
határozottabban állítom, kizárólag értékszem
pontok alapján döntünk, ráadásul ne feledjük, 
általában I I  ember szavaz, tehát nem áll fenn 
annak a veszélye, hogy egy-két tag dönt a pénzek 
irányáról. Gondolhatja, gyakran igen kemény és 
parázs vita után ítéljük meg a támogatást.

A  probléma lényegét azonban én másban 
látom. A folyóiratok most elvárják, hogy el
tartsák őket. Miért?
Folytatása a 12. oldalon
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Török
Nem tudni, merre tart. De vala

meddig még biztos eltart. Most a falnak 

támaszkodik éppen. Én nem. Én nem 

támaszkodom most semminek. Minek is. 

Testalkatát tekintve: szolid építmény.

Én: török 

ketté.

Szó sincs hát arról, hogy egymásnak 

menjünk. Ilyenkor és itt. Még csak 

nem is méregetjük egymást. Vagy nem 

úgy. Nem török

zúzok, nem mérgesedik 

el az ügy. Összecsapás nincs. Szóval nincs 

az, hogy mintha azt latolgatnám, mennyire 

lennénk összemérhetők... Páran itt, 

nem értem folyton mért mind 

hajtogatják: csak végig kell 

menni rajta 

egészen, 

ameddig tart.

Engem bácsinak
Tökmagot rágok, vagy tök 

mindegy, mit, amikor ő 

megjön és azt mondja: oké.

Kezdjük. Hellyel kínálom, 

piát rendelek, de kaját nem: 

másfajta fogásra várunk. Ő nem

hisz Istenben, kezdi, csak a 

pénzben meg az effélékben, ja, 

s a gyerekekben, bár az

anyukásdi az neki eddig még 

nem jött be. És valószínűleg 

már nem is fog. Engem bácsinak

szólítanak, kezdem én, de ő: 

egyszer a heréltek dugni akartak, 

de csak nyögtek nagyokat, mire

Én voltam az újdonság a Hatvanas Évek
ben. Annak számára, aki az elején kilenc, a 
végén tizenkilenc (a hosszú hatvanas évtizedet 
véve 6 és 21), minden újdonság, legfőképp ő 
maga saját magának. Erről (a sokak által oly 
plasztikusan és szórakoztatóan problematizált 
énről) később, most csak annyit, hogy ebben 
a fejezetben csupa jó következik, az, aki írja, 
(inkább) jól érezte magát benne (mint nem). 
Mármint én. És valahogy úgy oldja meg a 
szervezetem (emlékezés, szagok, színek és 
formák: a lakásunk családi szaga, a Szondy 
utca téli és Szentistvántelep nyári színei, a 
lányok formái), hogy ami rossz, azt igaz
ságtalanul áttolja a Hetvenes Évekre.Nagyon 
helyesen . Le az igazságossággal! KI A 
REAKCIÓSOKKAL A  KÖZÉLETBŐL!

Ez a REAKCIOSOK-felirat sormintaként 
végighúzódik az évtizeden. Már írtam róla, 
Izabella utca-Rudas László utca sarki bérház 
falán, a 73-as és 76-os troli megállójában volt 
o lvasható, én pedig fo ly ton elolvastam . 
Gondolván, hogy egyszer majd megértem, 
igazából mit is jelent. Gondolom most, mert, 
azt hiszem, akkoriban csak úgy elolvastam, 
mint egyébként nyilván bármit, ami elém 
kerül, és ez elém került. Csakhogy ez ráadásul 
ránk vonatkozott, mi ugyanis reakciósok 
voltunk. Akikkel KI. Az ún. koalíciós időkben 
pingálhatták oda, és, bár eredeti értelmében 
akkor már nem volt napirenden, igazából 
mégis csak maradt, nem vonták vissza, nem 
írták felül, szó szerint. Nincs lemeszelve. 
Marad. Kopott, de maradt, mintegy ottfe- 
lejtődött, és ha valamit hallottál zengeni dik
tatúrákról, tudod, akármiről nem felejtkeznek 
el. Ki velünk, valamiképp aktuális projekt, 
nagyjából meg is valósítva: a családomat 
nagyjából kitelepítették. Minket pont nem. A 
forradalom után sokan elmentek közülünk, mi 
pont nem, nem tudom, miért. Hazafiságból. 
Tehetetlenségből. N ehézkességből, aggá
lyoskodásból, meg még mindenféle, egyszerre 
és össze-vissza. A hatvanas évek aztán más 
paradigma már, a közvetlen életveszély meg
szűnt, a körülmények, formák, a diskurzus 
totális abszurditását a hazugság egyfajta bár
gyú, viszont, ezek szerint, kibírható fokozata 
váltotta. Ezek szerint, az a szüleim szerint, 
m iszerintünk. Énszerintem , ezt így nem 
mondanám, mert én, szerintem, nem voltam.

Hanem?

Hanem én, szerintem , csak a hetvenes 
években kezdtem  lenni. Nagyon rosszul. 
Mivel addig jól v. jobban voltam nem-én. A  
két éves sorkatonaság alatt fogtam bele a 
naplóírásba, az kezdett összerakni engem. 
1971. január elsején. V út hátra még másfél 
évem. Az írás összerakja az embert, ha van 
kis szerencséje. Ha szerencséje van. Kurvára 
nagy mázli kell hozzá.

Apám a Beruházási Bankban dolgozott. 
Fogalmam sincs, mit csinált. Beruháztak. 
Csoportvezető, nemigen próbálták rávenni,

hogy lépjen be a tudják, hová. Szóval a pártba. 
Volt óvatos puhatolózás, aztán, gondolom, 
végképp  b e lá tták , hogy v o lt ludov ikás 
katonatiszt mint párttag, ez így hülyén venné 
ki magát. A szen tistvántelepi telkünkön 
töltöttem a nyarakat, apám kijött szombat 
délután, családi hétvége, kapálta az eprest, 
Capitalyt játszottunk, nem történt semmi, nem 
akart sem m it, olvasta  az Ivanhoe-t, el- 
héveztünk  a P ünkösdfü rdő i strand ra , a 
vasárnapi ebédhez föl lett bontva egy üveg 
Családi Sör, már amennyiben elkaptam a 
pillanatot. Amikor megjött a teherautónyi 
sörszállítmány. Csütörtökönként hoztak egy 
rakomány sört, ha beálltam a sorba, jutott. 
Vagy nem jutott, attól függően, hogy mi volt 
a pozíció sorbaállásnál. Hallani, hogy jön a 
söröskocsi, akkor felpattanok a biciklimre, 
irány a bolt. A  focipályával szemben. Álltam 
a sorban, néztem, ahogy basznak a legyek a 
kenyéren. Olyan csönd volt, simán lehetett 
hallani, ahogy a pomázi útról lekanyarodik a 
teherautó, átzötyög a hévsíneken, és a szélsőút 
hepehupáit kerülgeti. Csörgött az üveg a 
rekeszekben. Csend honolt akkoriban.

Mert nem voltak autók. Nem voltak például 
autók, ezt ma már sehogy se lehet elképzelni, 
ne is próbáld. Annyira, hogy simán fociztunk 
az utcán. Iskola után a Rózsában, letettünk 
egy-egy táskát az úttestre a járda mellé, az 
volt a kapu, és ha arra jött egy moszkvics, 
szépen megálltunk, akinél volt a labda, az 
rálépett. Tíz percenként jött valami. Vagy 
kilenc. Mindenki focizott, aki nem tudott, az 
is, aki nem focizott, az is focizott, a futball az 
egyetlen hierarchia-képző a kisfiúk között, 
úgy 14 éves korig. Aztán jön a tánciskola, 
kissé átrendezi a sorrendet, a nagyobbak- 
szőrösödőbbek leuralják a kisebbeket. Én 
kisebb voltam, első gimnáziumban az összes 
lány magasabb volt nálam. Majdnem.

Átjártam Bartáékhoz tévézni. A Robin 
Hood-ot adták. Focimeccseket, reklám ot, 
monoszkópot, irigykedtem a Bartára a tévéjük 
miatt. Szoba-konyhás lakás, vécé a gangon, 
nincs fürdőszoba, van tévé. Gombfociztunk 
a gangon. Nálunk a fürdőszobában volt egy 
kályha, fü rdés elő tt be kelle tt gyújtani. 
M indhárom  szobában cserépkályha, apu
kám m al té len  naponta lem entünk fáért. 
Naponta lementünk volna fáért? Nem em
lékszem. Anyám szerint három-négy naponta. 
Egy hatalmas konyhai ládában tároltuk a fát. 
Dohos faszagú a pince, finom, lementünk, 
apám egy tönkön aprította a fát a kisbaltával, 
összeszedtem a hasábokat egy vászonzsákba, 
és szaglásztam. És fölcipeltük a harmadikra. 
És jó  nehéz. És jó.

Bejön a Bangó az osztályterem be, téli 
reggel, a táblához lép, és nagy betűkkel fölírja: 
BEATLES. Ez 1963-ban volt. T izenkettő 
v o ltam . Volt o tthon  ké t Playboy  c ím ű 
képeslap, abban tanulmányoztam a nőket, és, 
azt hiszem , nem  m ertem  m egm utatni az 
osztálytársaimnak. Pedig szívesen megmu

tattam volna. Mondjuk a Mókus örsnek, örs- 
gyűlés után. Kis elvtársak tanulmányozzák a 
Donna Michelle nevű Playmate-et. Van egy 
olyan fotó, hogy kézen áll a Donna.

E lvtárs. A z egy szó. Ő szintén szólva, 
k iü tést kapok  tő le. M eg m ég a hatvan- 
nyolcazás, az a másik, amitől kiütést kapok, 
ha. Csomó minden hatvanas évek-beli ügytől 
nyugodtan kiütést kaphatnék, ha kapnék, de 
nem kapok. Ez a felejtéstől van így. A  felejtés 
tökéletes gyógyszer, hibátlan mechanizmus, 
m ert ráadásul úgy van, hogy nincs, úgy 
felejtesz, hogy nem felejtesz. Megvan, csak 
nem jön elő, és azért írok naplót, hogy amit 
lehet, elő b írjak  rángatn i m agam ból. A 
hatvanas években nem írtam naplót. Lehet, 
hogy akkor hát minden el van felejtve? Lehet.

Biztos.

V olt a M aózás. M ao isták . L eh e t ez t 
követni? Lehet, mivelhogy adott fiatalember 
látja, mi folyik aktuálisan, apja pártfunkci 
plusz tökfel, plusz normál ödipális helyzet, 
viszont a gaz kapitalizmus semmiképp sem 
alternatíva. Ott verik a négert, ki-ölte-meg- 
Kennedyt, veled-vagyunkVietnam . Jó. De 
Párizsban? K oppenhágában, R óm ában is 
verik? Nyugat-Berlinben? Tehát, hogy 1968- 
ban egy nyugat-európai értelmiségi fiatalem
ber komolyan gondolhatott a maoista Kínára 
mint alternatívára? Arra, hogy a szovjet típusú 
szocializmus és az amerikai imperializmus 
egykutya? K om olyan gondolt. Komolyan 
gondolhatták kelet-európai értelm iségiek, 
hogy az oroszok prágai bevonulása miatt kell 
kilépniük a pártból? Egyáltalán, azt, hogy 
addigbenne lehet maradni? Bele köllött lépni? 
És beléptek, és aztán kiléptek, és aztán ez 
milyen érdekes?

É rdekes v o lt a tán c isk o la . A lányok  
nagyobb termetűek nálam, és van mellük, ezt 
nagyon érdekesnek találtam. És a mellüket 
drótos melltartóban viselik, olyan, mint egy 
páncél, nem szép, elég ronda, de hát mögötte 
meg ott, mégis, a mell. Kölniszaguk volt, 
egyfajta, úgy rémlik, mindnek ugyanaz, ez 
nem biztos. Legyen fél fejjel magasabb nálad, 
tövig rágott körmök, nedves tenyér, és ezt 
onnan tudd  m eg, hogy am ikor k íséred  
hazafelé, megfogja a kezedet. És lesmárol. Az 
is vizes. Anyukám szerint lányoknak előbb a 
körmét kell megnézni. Megnéztem. Mindenek 
elő tt m egnéztem  a körm ét, m iután már 
megnéztem mindent. Ő, közölte anyám, a 
fiúknak először is a cipőjét nézte meg. Ülök a 
hokedlin, suvickolom a cipőmet, azt hiszem, 
rágja a körmét, hát, mit csináljak. Rágja, akkor 
rágja, biztos ízlik neki. A lányok köpenyt 
hordtak az iskolában. A fiúk is, viszont a 
köpeny csodálatos dolog, mert nem csak 
kihozza, mintegy kiemeli a lányok mellét, 
hanem  igazságosan em eli ki. Szigorúan 
körülírható helyeken győz olykor az igazság.

(2005. január 20.)
KUKORELLY ENDRE

végül egymást zabálták fel, nehogy 

a kéj végezzen velük, ami hát 

hülyeség. Jó. De mit akar

ezzel. Semmit, semmit. És 

közben másfelé néz. Amerrefelé 

nem látszik semmi. Legalábbis

innen. Takarásban van. Folytassam, 

vagy most már/még inkább ne, 

amit elkezdtem?

Paul Sohar

Homing Poems 

Hazajáró versek

Irodalmi Jelen Könyvek í j K
Sohár Pál mint S6-os menekült került ki az Amerikai Egyesült Államokba. A 

filozófiai diploma megszerzése után munkát talált egy laborban, s emellett írni 
kezdett a befogadó ország nyelvén. Munkái lassanként bekerültek 200 kiadványba 
és 6 fordítás kötetbe. Ezek között kiemelkedik a Maradok - 1 Remain, tíz erdélyi 
magyar költő kétnyelvű antológiája (P ro-Print, 1997), és Dancing Embers, Kányádi 
Sándor válogatott versei (Twisted Spoon Press, 2002).

A fordítás alkalmat ad Sohárnak arra, hogy különböző stílusokkal kísérletezzen, 
főleg a kötött forma modern használatával, ami ritkaság az amerikai költészetben.

Megrendelhető on-line a www.ijk.nyugatijelen.com weblapon

Mi volt az újdonság 
a Hatvanas Években?
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H etven éve előadáso
kat tartok Magyaror
szágon és néhány he
lyen a világon a közönségnek.

Jelenleg nem előadásaim szö
vegével és tarta lm ával k í
vánok foglalkozni, hanem a 
nagy változással, mely végig
ment közönségem en a XX. 
század folyamán.

Hetven évvel ezelőtt hu
szonöt esztendős voltam és a 
napi sajtóban megjelenő Vil
lon átköltéseim ért m eglehetősen ism ertek. 
Röviddel később az ország nevesebb színészei 
-  Greguss Zoltán, Major Tamás, Törzs Jenő, 
G obb i H ilda , Ö lti M agda, és m ások  -  a 
Zeneakadém ia nagyterm ében V illon-esteket 
rendeztek. Ezek az estek szépirodalmi jellegük 
mellett az ország függetlensége mellett és a 
német háború ellen szóltak. 1944. március 19- 
ig sokszor került rájuk sor, de én nem vettem 
részt bennük. Egyetlen egyszer egy színésznő 
közben já rásával m eghajto ttam  m agam at a 
dobogón az előadás végén, és olyan tapsot 
kaptam, hogy megijedtem tőle.

Én, vagy magam vagy Asher Oszkár előadó
művész kíséretében vagy a Szép Szó gárdájának 
tagjaival jártam az ország nagy városait. Egyik 
első, miskolci előadásomra Asher Öszkár k í
séretében a város szociáldemokrata képviselője, 
Reisinger Ferenc meghívására mentem, ami azt 
jelentette, hogy az értelmiségi közönség mellett 
a diósgyőri munkások java is ott volt az előa
dáson. A város rendőrkapitánya azonban jog
talanul ugyan -  ez volt az idő szokása -  fenn
tartotta magának a jogot, hogy beleszóljon. Ött 
álltunk irodájában, amikor átnézte az előadandó 
versek szövegét. Minket kettőnket, Ashert meg 
engemet állni hagyott íróasztala előtt, miközben 
az előadandó versek címeit olvasta. Csodál
kozásomra József Attila és Weöres meg az én 
verseimet jóváhagyta, de Ady Endre Harci Jézus 
Máriáját nem tűrte. „Az az Ady kommunista 
csibész volt” -  mondta -  „őt nem adhatja elő.” 
Azt gondoltam, nagyobb fajta vita kezdődik, 
Asher kijelentette: „Akkor helyette elmondom 
Szép Ernő Csingilingijét”. A rendőrkapitány 
Szép Ernő nem létező versének említésére, leg
nagyobb csodálkozásomra elmosolyodott. „Az 
már döfi” -  mondta. Az előadáson aztán, m i
közben ott ültem egy másik rendőrrel mellettem, 
Asher kijelentette: „Most a Csingilingit mondom 
Szép Ernőtől” és elmondta Ady Endre Harci Jé
zus Máriáját. A rendőrtiszt mellettem -  éretlen 
fiatal volt, mint én magam -  kardját babrálta és 
hozzám fordult: „De elkurvult újabban ez a Szép 
Ernő” -  mondta. Egyébként baj nélkül ért véget 
az előadás.

1938. március 16-án Békéscsabán tartottam 
előadást Gáspár Zoltánnal, Remenyik Zsigmond- 
dal és Ignotus Pállal együtt. A  dátumra azért 
emlékszem, mert előző nap vonultak be „Hitle- 
rék” Ausztriába és az országon átfutott a rémület. 
Előadásainkon legalább 40-en, 50-en voltak 
jelen, de rendszerint legalább 100-an, ha nem 
200-an. Ezúttal ott ültünk előadók négyen kilenc 
hallgatóval szemközt. Rémülten és kétségbeeset
ten bámultunk egymásra kétfelől, mert mindez 
az ország közeli és katasztrofális pusztulását je 
lentette.

1938 legvégén, miután a lapok, ahova írtam, 
megszűntek, és a német náci nyomás egyre erős- 
bödött, Párizsba emigráltam, ott másfél eszten
deig nem volt módom előadásokat tartani, je 
lentkeztem a francia hadseregbe, de nem hívtak 
be és ’40 júniusában a német megszállók elől 
Bayonne-ba szöktem. Ott feleségemmel együtt 
angol hajóra kívántunk szállni, de a kapitány 
„magyar ellenségnek” nevezett és nem engedett 
felszállni. így Marokkóba kerültem és onnan már 
útban Amerika felé Tangerbe, mely akkoriban 
nem tartozott Marokkóhoz, hanem szabad kikötő 
volt. Ez azt jelentette, hogy érvényes útlevéllel, 
de vízum nélkül bárki megtelepedhetett ott és

Dialógus 
vagy monológ?

élvezhette a hely nyugalmát és jólétét a háború 
pusztította Spanyolország és Franciaország he
lyett. Amikor a háború kitört, a Földközi-tenger 
nagyobb kikötőiből, mint Barcelona, Nápoly, 
Athén stb. a magyar táncosnőket, mint kémgya
núsakat kiutasították, és ők nem találtak máshol 
menedéket, mint Tangerben. Később mikor an
gol-amerikai csapatok szállták meg Tangert, az 
angol női hadseregbe jelentkeztek és neves an
golok feleségei lettek, akárcsak Erényi Klári, aki 
a kitűnő bankár, Bryan March és Ágota kis
asszony, aki Lord Campbell, Málta későbbi kor
mányzójának felesége lett. Csak egy magyar tán
cosnő volt, akit többen arcul köptünk, mert a né
met náci konzulátus tisztviselőivel mutatkozott 
bárokban és kávéházakban. A  háború után az an
golok, mint legsikeresebb kémjüket ünnepelték 
és nagyobb pénzadománnyal akarták kitüntetni, 
de a táncosnő azt felelte: „Nem pénzért tettem.” 
Ez a huszonöt kitűnő táncosnő tette lehetővé, 
hogy Tangerben mintegy ötven különböző ma
gyar m enekülttel együtt e lőadást tartsak  a 
Boulevardon, költőtársam Havas Endre társasá
gában. Arab jegyszedő állt az ajtóban és a terem 
dobogójáról a mecset tornyára láthattam.

Amerikában egészen más táj fogadott. Az ér
telmiségiek, mint Szentgyörgyi, Bartók, Jászi és 
a többiek egészen külön életet folytattak az 
amerikásnak elnevezett magyarok nagyobb ré
tegénél, akik nagyrészt 1890 és 1914 között 
érkeztek fiatalon Amerikába, és akik később, az 
1945 után érkezett menekültek kisebb rétegével 
szaporodtak. A m erikában a Szabad M agyar 
Mozgalom titkára lettem és a magyar településeket 
jártuk  sorra. New York-i székhelyükön heti 
előadásokat tartottunk, és bejártuk Chicago-t, 
Cleveland-et, New Brunswick-et és így tovább. 
Legijesztőbb észrevételem az volt, hogy az ame
rikai magyarság, mely a magyar zsellér múlt után 
Amerikában -  hogy úgy mondjam -  kiteljesedett 
és nagyrészt aránylagos jólétben, ötszobás ház
ban és autóval élt -  amiről Magyarországon nem 
is álmodhatott -  nem volt boldog. Javarészt nyel
vi kérdések döntöttek, így például a Ford magyar 
m unkásai, akik D etroit D elray nevű város
részében éltek, csupán üzemük alkatrészeinek 
angol nevét tudták, vagyis akik a karosszériát 
gyártották nem tudtak semmit a motorról. Ez 
nem jelentett szinte semmit az üzemben, de oda
h aza  a m u n k áso k  csak  m ag y a ru l tu d ta k  
beszélni, a fiaik nagyrészt csak angolul. Detroit
ban egy magyar nyomdász házában laktam, aki 
kétségbeesetten mondta nékem két fia láttán, 
akik hallgattak az ebéd alatt -  mert nem volt 
közös nyelvük az apjukkal: „Nincsenek fiaim”. 
Az amerikás magyarok nagy része zsellér volt 
és most munkásként élt, de szellemileg nem tar
tozott semmilyen réteghez -  a magyar nyelv mi
att. Az asszonyok könnyebb helyzetben voltak, 
mert az amerikai szomszédasszonyokkal plety- 
kálkodtak és rendszerint két nyelvet értettek.

Ugyanez volt a helyzet az általában papok és 
lelkészek által irányított hétvégi iskolákban, ahol 
a fiataloknak a magyar nyelvet tanították. Miután 
a gyerekek angol iskolába jártak, várhatóan angol 
feleséget választo ttak  és foglalkozásukban 
angolul beszéltek, így ennek a tevékenységnek 
nem volt értelme. Magyarországra látogatóba a 
háború miatt nem mehettek, de előtte sem volt 
módjuk reá, mert a hajóút egésze a 14 napos sza
badságot elemésztette és drágasága miatt sem 
volt a legtöbb magyarnak elérhető.

A  legszívhezszólóbbak azok az előadásaink 
voltak, 1944 nyarán, melyek a zsidóságért szól
tak. Bár katona voltam, részt tudtam venni a k i
váló református lelkész, Takaró Géza istentisz
teletén, melyet a magyar zsidókért tartott és az 
utána következő gyűlésén, melynek egyik szó
noka voltam. Általában az amerikai előadásokkal 
nem tudok dicsekedni, mert a magyarok érdek
lődése inkább lokális volt, mint háborús, és k í
váncsiságuk helyi pletykákkal nyert kielégülést.

1946. elején érkeztem haza Magyarországra, 
korábban, mint a hazaérkező emigránsok több
sége. A felrobbantott hidak láncai a vízbe lógtak, 
a beomlott házak miatt sok utcán nem lehetett 
közlekedni, mindenki szegény volt és az asszo
nyok fa- vagy autógumi cipőkben jártak. Ennek 
ellenére az ostromot túlélő fővárosiak vidámak 
voltak és reménykedők. Azt gondoltuk, hogy a 
Párizsi békeszerződés aláírása után egy eszten
dővel, tovább  ép ítjü k  a békés, függe tlen  
Magyarországot. Hazaérkezésem után hamaro
san meghívtak az ország városaiba és falvaiba 
előadásokra. Felejthetetlen emlékem maradt a 
G ergelyi-U gornyában -  Bereg m egyében -  
tartott előadásom. A  falu lakói, noha aratás ideje 
volt, sorfalat álltak érkezésem előtt. Csakhamar 
megtudtam, hogy egy képviselőjelöltön kívül 
senki sem járt még náluk, hogy sorsuk felől 
érdeklődjék. Azt is elmondták, hogy előadóter
mük nincs és előadásomat egy pajtában kell majd 
tartanom. A pajta csakugyan óriási volt és szal- 
m akötegek követték egymást lépcsőzetesen, 
majdnem a tetejéig. Helyenként az eltörött cse
repek helyén a holdvilág ezüstnégyszögei zárták 
le. Mielőtt beszélni kezdtem, tudomásomra hoz
ták, hogy a falu lakói közül sokan nem ismerik 
a Himnusz szövegét, ezért sofőrömmel, A lföl
divel elénekeltettem előadásom végén a Himnusz 
egyes sorait és hallgatóságom ismételte utána. A 
szalmakötegeken, alul, velem szemben öregek 
ültek, feljebb házaspárok, legfelül pedig piros 
szoknyás lányok a mennyezet alatt. Hamarost 
belejöttem  a szónoklatba és éreztem , hogy 
hallgatóim „velem jönnek”. Két órát beszéltem 
megszakítás nélkül és a végén, mikor a Himnuszt 
énekeltük: könny mindannyiunk szemében.

Keszthelyi előadásom közben, amikor meg
kérdeztem, hogy mit tehetek értük, a közönség 
azt felelte, hogy megússzák majd valahogy, de 
nézzem meg a Keszthelyi Múzeumot és segítsek,

ha tudok. A keszthelyi a világ 
egyik legszebb tájrajzi múze
uma. Sofőrömmel együtt ne
hezen tudtunk bejutni, mert 
az új igazgató eltorlaszolta a 
rommá lőtt épületet. Végül 
beengedett, mert azt hitte, lá
togatni kívánom az épületet. 
A  kitört ablakok alatt, a föl
dön hevertek a múzeum kin
csei, köztük a híres „rézkori 
kard”. Megígértem az igaz
gatónak, hogy próbálok néki 

pénzt szerezni, amit hitetlenül hallgatott, mint 
valam i fecsegést. M ásnap B udapesten fe l
m entem  K em ény György szociáldem okrata 
pénzügyi állam titkárhoz és pénzt kértem  a 
múzeum részére. Azt felelte, hogy kérelmemet 
betéteti a jövő esztendei költségvetésbe. „Ne 
mókázz velem” -  mondtam -  „a pénzre most 
van szükség!” Egy pillanatnyi gondolkodás után 
kim ent a hivatalos helyiségből és magamra 
hagyott. T íz  perc m úlva v issza jö tt és egy 
nagyobb pénzöszszeget adott át nekem. „L e
viszem” -  mondtam. Másnap a sofőrömmel, 
Alföldivel (aki valójában nem az én sofőröm 
volt, hanem a Népszaváé) lementünk K eszt
helyre. Nagynehezen bejutottunk a múzeumba, 
átadtam az igazgatónak a pénzt -  1946 legeleje 
volt, még nem látott új pénzt - ,  és hálából újra 
m egm utatta nékem  a m úzeum ot, m elynek 
tartalmát jól ösmertem. Alföldi ott cammogott 
mögöttem. Végül kint voltunk a múzeumból az 
izzadt melegben. „Vigyél a L ábdi hegyre” -  
mondtam és beültem a kocsiba. Fél óra múlva 
ott ültünk egymással szemben egy vendéglő 
teraszán és ittunk. Alföldi, aki máskor m oz
gékony volt, ezúttal rendkívül mereven tartotta 
derekát. „Fáj valamid” -  kérdeztem. „Nem” -  
mondta -  „de olyan jó gazdám vagy, mindig 
olyan helyen alszol vidéken, ahol közel egyik
másik szeretőm!”(csakugyan hálás volt, egyszer 
vulkánbőröndben kétszáz tojást hozott nékem, 
de a finom angol autó a rossz m agyar úton 
annyira rázkódott, hogy szörnyű locspocsban 
é rk ez tü n k  B udára). „E lha tá roz tam , hogy 
meghálálom” -  jelentette ki Alföldi -  hátranyúlt 
és inge a ló l e lőhúzta  a b ronzko ri kardot. 
„Szörnyű, a rendőrség már biztosan keres az or
szágban” -  mondtam -  „a kard forintok millióit 
éri. Menj vissza Keszthelyre, kérj az igazgatótól 
bocsánatot, és add neki vissza a kardot!” Miután 
elindult, eszembe jutott, hogy múlt hónapban Le- 
tenyén beavattak bennünket, hogyan lehet Ju
goszláviába átjutni a magyar határőrség tudta 
nélkül. Alföldi nagy csibész, átmegy Jugoszlá
vián át Olaszországba és eladja a kardot és ott 
élvezi napjait. De visszajött.

Medina Dunántúli török alapította nagyköz
ség. Miután előadást tartottam ott, megtudtam, 
hogy a község lakói nagyrészt újak, csángók Iaşi 
(Jászvásár) környékéről, másrészt svábok, akik 
nácik voltak, és mert gazdagok, a kitelepítési bi
zottságnak disznókat ajándékoztak, és ezért ma
radhattak Magyarországon. Németországba ki
toloncolásra ítélték viszont azt a húsz, szociál
demokrata sváb családot, akik hűek maradtak a 
magyarsághoz. Ezek a svábok akkor egy, a fa
lutól távoli borpincében rejtőztek a hatalom kép
viselői elől. Az éjszakában kimentem hozzájuk. 
Onékik nem volt sem pénzük sem disznajuk a 
hatóság m egvesztegetésére , k önyö rög tek , 
tegyek értük valamit. Másnap Pesten felmentem 
Rajk László belügyminiszterhez, hogy érde kük
ben  szó ljak , de R ajk k irúgo tt. Á tm en tem  
Reisinger Ferenc belügyi államtitkárhoz, aki el
vállalta a dolgot és segített rajtuk. A  húsz család 
engedélyt kapott, hogy Magyarországon ma
radhassanak. Néhány évvel később -  Recsk után 
-  meglátogattam „svábjaimat” Medinán. „Maga 
tett tönkre bennünket.” -  mondták -  „Ha akkor 
’46-ban kitelepítenek, most három hold szőlőnk 
van a Rajna mellett, házunk és autónk. Most 
pedig itt dolgozunk éhbérért ebben a nyomorult 
kolhozban.”

(folytatj uk)

Miért ne lehetne ő is közöttük? Megmutatná mindenkinek, mire képes olvasható a 
kötet bevezető írásában, mintegy hangulati alapütésként. Pongrácz E Mária két 
ciklusba rendezett novelláinak hősei egyrészt jelentéktelen, más életközegbe vágyó, 
valakivé válni akaró szürke kisemberek, vagy egyáltalán nem mindennapi figurák, 
akiket életük sorsfordító pillanataiban ragad meg a szerző. Reális és irreális, megható 
és groteszk érdekesen keveredik a különleges és sajátos hangulatú írásokban, 
amelyekre az olvasó minden bizonnyal sokáig fog emlékezni.

Irodalmi
Jelen
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Attila barátom, akivel először albérlő-, majd 
szobatársakként kötöttem össze az életem, máig 
egyik  legkedvesebb  sorstársam . G yakorta 
eszembe jutnak azok az éjszakák, amikor a nők 
sokaságától menekülve, vagy a nők hiányától 
szenvedve az ágyban borozgattunk, az egymás 
iránt érzett sajnálat látszatát keltve. Nem tudtuk 
akkor, hogy ennél igazabb pillanataink ritkán 
lesznek az életben.

Ritka fintora volt közös történetünknek, hogy 
a nő, akit egyikünk sem álhatott, lett később -  
egymást követően -  mindkettőnk barátnője.

Ennek a két, egymást követő kapcsolatnak a 
bizarrsága abban rejlett, hogy ez a nő nem hogy 
eltávolított volna bennünket, de még szorosabbá 
fűzte bizalm as kapcsolatunkat. Nem mindig 
gondoltuk így.

Kati, akit az anonimitás okán illessünk így, 
ké tszeres gyötrelem m el a jándékozott meg 
mindkettőnket. Barátom és későbbi barátnőm 
kapcsolata tiszavirág életűnek bizonyult, mégis 
a későbbiekben időtlennek éreztem, már ami a 
későbbi, egy szobában való életet illeti. Nem 
lenne tiszta a kép, ha egy harmadik nőbitorlóról 
nem esik szó, aki tulajdonképpen az első és 
egyetlennek mondható: ő nem más, mint Peri a 
zenész. Ha jól megnézem, akkor Perit tekinthet
jük az etalonnak, akinek balgaságát mi sem iga
zolja jobban, hogy barátnéját mindketten igen 
intenzíven ápoltuk, kezdetben a hősszerelmes lo
vag mellett, majd kisajátítva az asszonyi per- 
szónát.

Visszatekintve az eseményekre, különböző 
viszonyok rendszerét láthatjuk, mint: Attila és 
Én, A ttilaés Kati, Kati és Én, Peri és Kati, Peri, 
Attila és Én. Ebben a viszonyrendszerben min
denki vesztesnek tekinthető; Attila a csalódott 
és zenészként Perivel versenyezni nem tudó, 
Peri, akit tulajdonképpen mindenki irigyel, de 
mindenki át...sz. Kati, aki úgy gondolja, hogy 
mindenkit irányít és győzedelmeskedik a sze
replők felett, ezzel együtt és szemben, 0  az akit 
mindenki meg...szott. S végül az illem diktálta 
utolsó helyről én, aki balga módjára még ked
veltem is a szereplő egyéneket, maradtam utol
jára, amikor már mindenki kiszakította jussát, 
az akkora már tényleg csak koloncból.

Néhány fénykép megmaradt a rodoszi nyara
lásból, amikor a napi veszekedések ellenére, még 
a türkiz színű tengert is rózsaszínnek láttuk. Néha 
előveszem, s elgondolkodom: miért kellett a dip
lomaosztóra kapott ajándék tollra gravírozni azt 
a nyilvánvaló hazugságot: „van, volt, lesz... Ka
tád”. Mentségére legyen mondva, nem láthatta 
azokat a hibákat, am elyekkel későbbi part
nereiben, azóta sem volt módja találkozni. Van 
ugyanis néhány kedvelt szórakozásom, amelyet 
mások hibaként jegyeznek. Ilyen például a pi
cinyke gonoszságmagok elvetése, amelynek gya
korlati haszna, hogy szemtanúja lehet az ember 
a konfliktuskezelés ruganyosságának, vagy ru
galmatlanságának.

Egy pozitívum azért kiemelendő, amiben egy
behangzóan egyező véleményen voltunk kedves 
barátommal, miszerint közös barátnőnk megra
gadt azon a Preud által említett orális szakaszon, 
amelynek következményeként mohón próbálta 
kielégíteni saját magát, ami járulékosan nekünk 
és más utánunk és előttünk járó férfitársainknak 
is nagy örömére szolgált. Egy dolog azért fájt az 
elválást követően: tudtam volna szeretni.

Katihoz köt az az élmény is, amikor a gyomai 
Körös parti nyaralóban egy egész napot az al
koholos mámornak áldoztam, vesztemre ugyanis 
minden barát és barátnő meghívást kapott egy 
hétvégére, akik Kati számára kedvesek voltak, 
de még fontosabb, hogy mindegyik számára én 
voltam a mumus. Ennek gyakran hangot adtak, 
kikezdve szakmai eredményeim, megjelenésem, 
anyagi lehetetlenségemet. Az egész napban va
lami tragikus vég feszült, mire hajnalban az eme
letre vonszolva frusztrált és megtépázott sze
mélyiségemet, telehányva szállásomat elalud
tam. Nem sokkal utánam érkezett a mezítelenül 
mellém búvó, némi szolgáltatásért bármit meg
bocsátó nő, akit félelmemben, hogy életemre tör

Irodalmi
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-  azóta és addig soha megtörtént módon - ,  meg
ütöttem. Pelszabadultan, feszültségektől mente
sen öleltem engesztelve, arra gondolva: szerel
meskedni szeretnék.

6.

A lépcsőn felfelé siető vádlik és combok vi
lágát figyelve, gyakorta megjegyzéssel nevesítve 
a tényeket, miszerint „jó bőr” a tulajdonos, arra 
gondoltunk -  mi dúvad férfiak - ,  hogy milyen 
jó lenne egy tiszta nő. A fogalmat addig-addig 
nemesítettük, hogy elkezdtük azoknak a lá
nyoknak a szűk csoportját nevesíteni, akik annak 
számítottak. Két kritériumnak kellett megfelelni 
a kategóriában való szerepléshez. Az első: mint 
nő, megközelíthetetlen legyen, mint ember, nyílt. 
A  második a partneri hűség volt, amely az otthon 
maradt barátokra vonatkozott. Mondanom sem 
kell, hogy a minőségbiztosítási rendszerünkből 
nagyon könnyű volt kikerülni, viszont igen nehéz 
volt teljesíteni az előírásokat. Ezen különben lá
zasan dolgoztunk.

Ehhez a játékhoz két fájdalomérzet kapcsoló
dott, így ha valaki kiérdemelte a tiszta nő meg
nevezést, akkor az bizonyos, hogy nőként nem 
állt velünk szóba; a másik fájdalom forrása: ha 
mégis szóba állt velünk, mint nő, akkor bizony 
nem beszélhettünk minőségileg tiszta nőről. 
Mindig szolidaritást éreztünk azokkal a férfitár
sainkkal, akik otthon vártak szerelmükre, m i
közben a féltett ara a mi fülkagylónkba nyálazta 
a lihegés hangokká erősödő hullámát.

7.

Oscar Kokoschkával azonosítom az expresszi- 
onizmus festészetben való megszületését. Olyan 
mélyen gyökerező, én-kereső filozófiákból táp
lálkozó elragadtatás, lelkesedés és iszonyat, 
szenvedély és szorongás, amely, mint önmagából 
fakadó, simogatásra éhes kiscicára emlékeztet, 
amely a lábunkhoz dörgölődve otthagyja a tex
tilen a szőrét. Néhány interjúját sikerült meg
szereznem videoszalagon egyik festő barátomtól. 
Néhány gondolata után olyan érzésem támadt, 
mint amikor a kávéban elkeveredő tej látványát 
nézem a kávéház vendégeinek poharában. Iro
dalom és képzőművészet. Egységet hirdetve a 
művészet igazságkeresésének szellemében.

Hasonlóan Kokoschkához, mindig is megál
líthatatlan változásokról álmodtam, amolyan fiús 
állapotomban. Mi lehet egy fiúnak férfivá éré
sének elsődleges gondolata, mint a nemek, a nő. 
A  nő és a férfi kapcsolata.

Egy kép, egy kérdés: „Miféle teremtmény a 
nő???”

Egy válasz: gyermek -  madonna -  vámpír. 
Ekkor már tudtam, egyetlen értelme életem egy 
jelentős szakaszának, hogy e furcsa teremtmény
ként látott nőt megértsem, s hogy harcban meg
szerezve birtokoljam.

Alma Mahler, aki korának igen preferált nőjeként 
maradt az utókor emlékezetének -  ugyanis több 
neves férfi oldalán is megvillantotta bájait - ,  olyan 
mély nyomot hagy Kokoschka életében, hogy 
szakításuk után egyenesen mítosszá formálódik. 
Sokan azt mondják az anyakeresés nyilvánvaló 
motívumáról van szó. Minden nő az ő vonása. 
Minden vonás őt nőiesíti. Bűnös gondolat keríti 
hatalmába: mesterségesen életre kelteni azt, aki 
természeténél fogva nem lehet miénk.

„Kérem tegye lehetővé tapintásomnak,
hogy örömét lelje azokon a helyeken,
ahol a zsír és izomrétegeket bőrfelület váltja 

föl.
A  nyak tövét nagy szeretettel formázza!
A  melleket, kebleket még részletesebben 

formázza meg,
végül pedig a bőrt, mintha őszibarackot 

érintenék.”
Ilyen szavakkal kéri a kor nagyszerű bábké

szítőjét szerelmének megformázására. Az elké
szült munka: Iszonyat!

„Megrémít a bábuja, a külső munka jegesmed
vebőr,

Pelső és alsó karja abnormális, térde elefánt
kóros,

A  lábai nem rugalmasak.
Soha nem bújtathatom a babát ruhákba,
Agyba pedig legkevésbé.”

A  csalódottság hamarosan a művészeti téma 
új perspektíváit jelenti. Egy új folyamat -  a baba, 
mint az élő modell pótlása (a test). A  baba lesz a 
kép tárgya, a lelketlen test, amely a szabadság 
visszanyerését jelenti.

9.

Egy férfi egy hatalmas bábuval üldögélt a vá
ros szerelemparkként elhíresült pihenőhelyén. A 
férfi átölelte a bábut és a méretes combokat si
mogatta, néha megcsókolva szőrös arcát. A var
ratok mentén haladva fedezte fel a test minden 
parányi mozzanatát, a tökéletes illesztéseket, pa
rányi varratokat, amelyeket szép tűzésekkel rej
tettek el az avatatlan kíváncsiskodók elől.

Néha felmentek a parkra néző műteremla
kásba, és egész nap dolgoztak. A szőrrel borított 
lány a modellállás művin beállított kompozíci
ójába ülve kezdett tárgyiasulni a festő vonásai 
által. A  meleg test úgy állt a kopár műterem falai 
között, mint egyetlen forrása az érzelmeknek.

A  festő nem élt társasági életet, leginkább ked
vesével töltött minden percet, ha néha meg is 
látogatták barátai, volt társai az egyetemről, nem
igen tudtak miről beszélgetni. Ilyen alkalmakkal 
maga mellé ültette a testet, és udvariasan utal- 
gatott a közösen töltött mindennapokra. A ba
rátok Cinkostársak voltak, s inkább némán bó
logattak, néha maguk is felemlegetve egy-egy 
közös, soha nem létező történetet.

Egy reggelen egy levél árválkodott az asztal 
sarkára téve, amelyben a bábu tudatta, hogy 
megelégelve szótlanságát, kiszolgáltatottságát, 
elhagyja a festőt. A  képek, amelyeket betöltöttek 
a hatalmas, szőrtől burjánzó testrészek, a falnak 
tám aszkodva  néz ték  vég ig  a fé r f i  u to lsó  
m ozdu la ta it, ahogyan  az ab lakhoz lép  és 
elengedve a kapaszkodókat, a téren morajló 
tömegbe veti magát. Kellemetlen.

10.

Adrienn, a kollégium „kurvájaként” aposztro
fált lány, a szokásos keddi és szerdai bulik után, 
hirtelen szerzett társaságával tért vissza a har
minchármas szobába. Behúzva a függönyt, meg
szabadulva ruhájától, mindig megdöbbenést kel
tett buja fanszőrzetével, amelyet becsapósan a 
fehérnemű vonalában igényesen eltüntetett. E té
ren igen megosztotta a kollégium férfitársadal
mát. Voltak olyanok, akik a dús szőrzetet a női 
érettség ajzó jeleként értelm ezték, akár egy 
oáz is t, a je len leg  dú ló , sző rze te t tagadó  
viszonyok között. A másik csoport sarkosan 
foglalt állást amellett, hogy a szőrpárnácskákat 
-  nevezett „kutya” esetleg kozáksapka -  minden 
eszközzel irtani kell. Hogy ezeknek a „puncus- 
borzoló” álláspontoknak mélylélektani alapjai 
hol gyökereztek? Nehéz lenne megmondani.

A drienn-nek m indenestre volt egy pó to l
hatatlan és csodálatos tulajdonsága: igazából 
nem válogatott. Ha mégis, akkor ez soha nem 
került felszínre, ezért olykor őszinte egészség
ügyi ellátásban lehetett részünk.

Néhány nappal ezelőtt -  három éve, hogy nem 
láttam -  felhívtam. Tudatta: férjhez megy. Na
gyot nyeltem és gratuláltam.

Hogy azóta melyik tömörülés kedvére tesz, 
nem tudom. Pedig ezért hívtam föl.

11.

A  tó felszínén megcsillanó napsugarak olyan 
tökéletes látványt nyújtottak, hogy leginkább egy 
giccses poszterhez hasonlíthatnám, amelyet nagy 
üggyel-bajjal sikerült a hálószoba falára -  esetleg 
a toalett ajtajára -  erősíteni. G iccses. Száz 
százalékosan szép. Hibátlan, amellyel kizárja 
magából a szép fogalmát.

Angélát idén vették föl a főiskolára. Szabad
nak érzi magát. Szép.

Ági, a nővére harmadéves bölcsészhallgató. 
Okos.

Együtt indulunk fürödni, ahol az előbbi meg
állapítás, a ruháktól megszabadulva többszörö
sen bizonyítást nyer. Angéla formás mellei, csí
pője, ahogyan gyermeki naivitással feltárja tes
tének minden kívánatos porcikáját. Elképesztő. 
Ági intelligenciája, s némiképp megereszkedett 
testrészei, csodálatos diszharmóniát eredm é
nyeznek.

A  víz és a vízpart egyértelműen az Angéláé. 
Testének kívánásától megfertőződve, idétlen, 
szavakra emlékeztető hangokat hallatok. Egyre 
erősítve azt az érzést; akarom. A  testét Akarom. 
Most.

A  borozóban olcsó lőrét rendelünk. Szorongva 
nézem, hogyan emeli poharát szájához, s hogyan 
folyik végig ajkának sarkában az édes aszú 
cseppje. Kívánatos. Dicsérem. Elismerő szavak
kal illetem érett gondolkodását, remek humorát, 
szellemességét, korának ellentmondó szellemi 
nagyságát. Néha felkacag és elpirul egy-egy 
szem érm etlen megjegyzésem re. A zt hiszem 
enyém lesz.

Ági megfontoltan figyeli az eseményeket, ko
moly szótlanságba burkolózva adva jeleket hú
gának, páni szerelmemre figyelmeztetve. Az asz
tal alatt megérintem Angéla combját. Tovább, 
tovább...

„Olvastad már?” Nem, nem, nem igaz! Ágnes 
utolsó fegyverként veti be kérdését és lenyűgöz 
szellemes megfogalmazásaival, érzéki gondolat
formálásával. 0 t  nézem és hallgatom, szívom 
magamba szellemét, csúnyácska testével együtt, 
mintegy járulékos dolgot. Elkövetem a végzetes 
hibát. Őszintén kezdek beszélni: „számomra A n
géla a test és te vagy a szellem!”

És győzött! Remek stratégaként vesztek há
borút. Angéla sírni kezd, Ágnes kacag. Mind
ketten otthagynak.

12.

Goromba szél borzolja a part tavaszian friss 
pázsitját. Hajnali vers a táj. A  Berettyó töltésének 
tövében egy fa áll magányosan, törzsébe rotha
dást szító manócskák vertek tanyát. Elheverek 
szépen a fa alatt és az aranyalmák héjában né
zem, hogyan megy le a nap távol. Lassú vagyok. 
Szobrot állítok a várakozásnak. Néha leszakítok 
egy-egy aranyalmát.

B eleharapva, nők íze m arad a szám ban. 
Annyira vágytam, hogy leszakítsam őket. Sze
relmes éhségemet akartam csillapítani. Gyötrőd
tem, lelki kínokat éltem, szerelemre vágytam. 
Sokadszor és mégis újszerűen kell rádöbbennem 
törvényekre, amelyek a felszínen zajló folya
matok működtetői. Abban a pillanatban, m i
helyst az ember ilyesfajta élményekkel talál
kozik, legtöbbször -  ha jól koreografált a dolog 
-  katarzist él át. Töréspontok, amelyek átlépése 
után új létminőségbe kerülünk.

A  fényesen csillanó almák kerekded formáin 
túl nézek. Hidegfront érkezik felhőnyírásokkal. 
Megborzongok, hideget érzek, lassan feltápász- 
kodom a kanapéról, s a műterem ablakát nézem, 
ahogyan csapkodja a szél. Virrad.

13.

A festő a műteremben dolgozott és vonatra 
várt. Vonatok jöttek-m entek, s csak néhány 
engedte, hogy szabadon és ingyen szálljanak fel.

A  stafeláj melletti asztalon hatalmas öblös 
pohár áll, amelyen a következő címke árulta 
portékáját: a szabadság forrása. A m ester 
gyakran megtörte és magáévá tette a bódulat 
frissességét.

Az állvánnyal szembeni pamlagon egy női 
m odell hevert term észetes (m űvi) beállítást 
színlelve. A nő ágyékának szabályos vonalaiba 
veszett a festő tekintete. Ezek a vonalak szük
ségképpen eltolódtak, minden általa megélt nő 
hamis metszetet mutatott. Testük furmányos- 
sága, mesterien leplezte lelkük kimunkálatlan 
valóját.

Éhség kezdte gyötörni a festőt. A női test 
gyönyörűsége beterítette szemének fókuszát. 
Tudata ellenkezése ellenére szeretkezni kezdtek. 
Szeretkezni a szabadságért. Szabadulni a nyo
masztó gondolkodás gyönyörűségétől. Messze, 
messze...

Hit keltette illúziók, reménylepkék játékos
szenvedéssel kergették egymást, izzadó nedvet 
fakasztott testükön, a nő elfúló sikolyaiban. Egy 
képet nézek az állványnak támasztva. Egy ha
talmas szőrös bábu élettelen pózban egy széken 
ülve. A látszat optikai csalódása.

A  modell fecsegő természete megtörte a gon
dolatok szabadságát, s kényszerű simogatásokba 
fulladtak szavai. Csendre, őszinte szótlanságra 
vágyok. Olyan csendre, amely mindent elmond, 
mindent kifejez.

A  modell mezítelenül feküdt a férfi karjai közt, 
szavak látszatába burkolózva. Nem éreztek.

A  férfi a pohár oltalmát kereste, amely nem 
tiltakozott, lelkes örömmel adta magát a festő 
kezébe.

A  nő elbúcsúzott. Az ajtó becsukódott, a 
rekesz eltolódott. Nem ő volt. Többet nem nyílt 
ki a bejárat.
Folytatása a 8. oldalon
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BACHER IVÁN

Szász füstölt, főtt sült
Tán van, aki tudja már, hogy szeretek Erdélyben kószálni, min

den évben szerét ejtem, hogy egyszer-kétszer arra keveredjek, 
nem tudom, mi az oka ennek, talán mert vonzódom minden iránt, 
ami elmúlt, Erdélyben pedig minden elmúlt.

Legutóbbi utunkon a szászokba kóstoltunk bele, többek között, 
persze csak kicsit, éppen hogy, Erdély még így, lepusztulva is 
végtelenül gazdag, a jöttmentnek csak kóstolgatnia lehet belőle.

Sokat, kicsit túl sokat láttunk néhány nap alatt, a hetedik, 
nyolcadik erődtemplomnál már telítődni kezd a vándor, mint 
ahogy a szomorúság is monotonná válik, ami elfogja az embert, 
ahogy meg-megkérdi minden egyes helyen a hatalmas kapukulcs 
őrétől, hogy mára hányan maradtak.

Nagyszeben is szinte teljesen szásztalaníttatott -  ezerhétszázan 
maradtak a harmincezerből, a város mai lakosságának nem teszik 
ki két százalékát.

De a várost nem lehet összekeverni mással, egy napon át jártuk 
utcáit, tereit, múzeumait, holtfáradtan tértünk be egy pincébe este.

Helyi specialitásokat is föltüntettek az étlapon.
Találomra választottam valamit.
Mikor kihozták, már ránézésre sokat ígért a dolog.
Gyönyörű, érett, sötétvörös színű húsdarab volt, melybe feketés 

csíkokat égetett a grillező vasa. Hozzá vékony sült krumplit és 
gőzölgő, savanykás illatú párolt káposztát adtak.

Ilyen finomat nem sokat ettem életemben.
A  hús füstölt disznócomb volt, megfőzve és grillezve.
Úgy gondoltam, hogy ez alighanem szász koszt lehetett.
Miközben az egészen különleges ízű falatokat kéjjel forgattam 

szájamban, eszembe jutott, hogy én már találkoztam a szász 
húsiparral aznap.

A  nagyobb főtéren, a G rosser R ingen lévő B ruckenthal 
Múzeumban is vizitáltunk egy órácskát délelőtt.

A  Bruckenthal Sámuel -  Erdély 18. századi kormányzója -  
által alapított gyűjtemény 1817 óta nyilvános. Az ember kissé 
hökkenve szemlézi a Cranach, a Tiziano, a Rubens, a Van Dyck 
képeket egyebek között.

Ráadásul az egyebek is figyelemre méltók.
Például, ha jól emlékszem, vagy két-három szobán keresztül 

az egykoron itt élt szász előkelőségek arcképei sorakoztak.
V életlenszerűen m egálltam  az egyik előtt és megnéztem  

alaposabban.
Roppant szép, gazdag, finom ruhát viselő szászt ábrázolt a kép. 

A  szásznak szigorú, büszke, nemes arca volt, jómód, kultúra, 
öntudat és a közösséghez tartozás lenyűgöző magabiztossága 
sugárzott belőle.

Leginkább valami tudósnak vagy szenátornak vélte volna az 
ember. Aki -  mint a táblácskáról kisilabizáltuk -  a szebeni hentes 
volt.

így nézett ki egy szebeni mészáros akkor, amikor Erdély még 
Európa része volt. Képzelhetni, hogy nézett ki egy pap, egy tanár, 
egy könyvtáros.

Nem akarom a derék kivételeket, a becsületes, művelt, jóravaló 
húsiparosokat megbántani -  de aki látott már mai, átlagos kelet
európai hentest és összeveti azt ezzel a szász hentessel, az fogalmat 
alkothat magának arról, hogy mit vesztettünk mindnyájan a 
szászok szégyenteljes kiűzésével.

A  negyedmillió szász nyolcszáz évig bírta közöttünk, nyolcszáz 
éven át viselte a folytonos háborúskodást, kibírta a törököt, tatárt, 
zúduló románt és elvakult magyart, kibírt mindent, de ezt már nem, 
a jóistennek ezt az emberiségre -  egyébként alighanem joggal és 
okkal -  kimért cinikus és könyörtelen büntetését, amit huszadik 
századnak neveznek, ezt már a büszke szászság sem élte túl.

Pár ezer öreg dacol még az idővel, vagy száz megmaradt 
erődtemplom és egy darabka hús, amelyet elkészítettünk itthon 
is, én kicsinyt olyan füstölt húst főztem, melyen van egy ujjnyi 
zsír is, hagymát, egész borsot, némi babért is tettünk a vizébe, 
aztán lehűtöttem, fölszeltem és a sütőben -  van már villanyos -  
grilleztük. A  visszam aradt léből pedig pom pás savanykás 
krumplifőzelék készült hozzá.

Különlegesen jó a szász étel, ami persze lehet, hogy román, de 
ennek nincsen semmi jelentősége.

Egy erdélyi szakácskönyv
Szívszorító szakácskönyvet hozott barátom Erdélyből.
Pedig első látásra igazán nem tűnt annak -  valami vidám 

kuriozitásra számítottam, mikor a gusztusos kötetet kézbe vettem 
és elolvastam a szerző nevét -  báró Bornemissza Elemérné 
Szilvássy Karola -  és a könyv címét: Kipróbált receptek.

A  borítón rézkarc, a vaskos toronyról eddigi tanulmányaim 
alapján úgy sejtettem, a múlt századi Marosvécset ábrázolhatja, 
és a belső borítón lévő szöveg igazolt is.

A m ikor az első receptbe beleolvastam , még inkább azt 
gondoltam, valami mulatságos kékvérű túltengésről lehet szó 
csupán, hisz ki tudná ma azt a Salzburgi libamájpástétomot 
komolyan venni, amihez három egész libamáj szükségeltetik, 
melyekből kettőt egy éjjelre langyos tejbe áztatunk, aztán zsírban 
hagym ával, szintén tejben puhult zsem lyével m egpirítunk, 
mozsárban széttörünk, szitán átpasszírozunk, belekeverünk egy 
m aréknyi összevagdosott fő tt szarvasgom bát, am ely előtte 
cukrozott borban ázott, az egészhez hozzáöntjük a bort is, 
szegfűszegelünk, borsozunk, majd szépen rétegesen összerakjuk 
a harmadik libamájjal, amelyet megsütöttünk és vékony szeletekre 
vágtunk elébb, és az egészet a végén a forró sütőbe toljuk kicsinyt.

Kinek lenne érkezése ma erre?
Aztán elolvastam a több mint harmincoldalas előszót, aztán 

így végigolvastam a recepteket és nagyon elkomorodtam.
Minden receptúrából az elmúlás, a halál fuvallata csapott meg.
Egy írmagjában elpusztított társadalmi réteg, kultúra, világ 

dermedt, kövült gasztronómiai leletét tartottam kezemben.
Ez a társadalm i réteg a két háború közti erdélyi magyar 

arisztokrácia, amely nem csupán jó  konyhát tartott, de egy 
páratlanul gazdag erdélyi magyar irodalmat is.

Mint a Marosi Ildikó által írt tanulmányértékű előszóból kiderül, 
a könyvecske egy kéziratos szakácskönyv másolata. A  Kemény 
János hagyatékából előkerült eredeti gyűjtemény különlegessége 
-  a fantasztikus ételeken túl -  az, hogy szerzője a receptek 
többségénél feltünteti a forrást is, vagyis azt, hogy kitől, esetleg 
hol leste el az adott koszt elkészítésének fortélyait.

És ha úgy olvassuk a könyvet, hogy a szóban forgó ételhez 
kikeressük -  Marosi Ildikó kalauzának segítségével -  a kútfőt, 
bizony torokszorító olvasmánnyá válik az.

A  szerző, Bornemisszáné Szilvássy Karola, Szilvássy Béla 
földbirtokos és báró Wass Antónia leánya.

Karola gyermekkorától ki- és föltűnő, roppant szép, eredeti és 
féktelen hölgy volt. Alakját Bánffy Miklós és Kemény János is 
megörökítették regényeikben. A  legendás testű, büszke nő nem 
csupán a finom  ételekért rajongott, hanem az érdekes, különc és 
tehetséges emberekért is, a botrányos esetekért, jelenetekért, 
melyekről, ha nem adódtak maguktól, ő saját szem élyűleg 
gondoskodott.

Karola házvezetőnéje egy kivégzett gyilkos szeretője volt 
évtizedeken át, akit annak -  akasztott embertől való -  gyerekével 
együtt vett magához.

Karola egy báróné barátnővel kiment Dél-Afrikába is -  vasúton, 
hajón, öszvérháton -  sírkövet állítani unokatestvérének, Wass 
Albertnek, aki a búrok oldalán harcolva talált elesni ott.

Az extravagáns nő nemigen talált férjet magának, végül báró 
Bornemissza Elemérnek lett felesége, de az se vált be, ráadásul

egyetlen gyermekük is meghalt, úgyhogy külön éltek, Karola az 
otthagyott férjtől kapott bőséges apanázsból egyébként, de hát 
miből másból.

K arola a két háború között a m arosvásárhelyi K em ény 
Zsigmond Társaság és az Erdélyi Helikon “lelke” volt, a legjobb 
erdélyi írókat kévébe kötő m arosvécsi találkozók m ásod
háziasszonya -  az elsőről még esik szó.

1948-ban, hetvenkét évesen halt meg Kolozsvárott.
Házsongárdi sírjára az a Bánffy Miklós vitt vörös rózsát, akivel 

való többé-kevésbé köztudott kapcsolata -  persze hullám 
völgyekkel színesítve, de -  évtizedeken át tartott, és aki barátnője 
halálát csak pár hónappal élte túl.

Persze mindenki meghal, de mégsem egészen mindegy, hogyan.
Itt van mindjárt a könyvecske m ásodik receptje, egy p a 

radicsomzselé, amelyet bizonyos Olga barátnőjétől vett át Karola.
Bizony másként hámozzuk a paradicsomot és tesszük oda főni, 

ha tudjuk, hogy Olga, Ováryné, született Purjesz Olga volt, akinek 
szalonja a harmincas évek Kolozsvárának kulturális központjaként 
szolgálta az erdélyi magyar kultúrát, és akinél a helyieken, Dsida 
Jenőn, Karácsony Benőn, Kuncz A ladáron kívül m indenki 
megfordult, aki arra járt, Bartók, Móricz, Kosztolányi, és másképp 
adunk hozzá zöldfűszereket, és másként a zselatint, és másként 
törjük át és másként töltjük formába ezt a paradicsomzselét, ha 
tudjuk, hogy azt, akitől a recept származik, az 1944 szeptem
berében betoppanó orosz, de legalábbis orosz egyenruhás katonák 
teljes családjával és teljes vendégségével együtt legéppiszto- 
lyozták.

Vagy itt van a pulyka-galantine, amelybe hiába teszünk bele 
mindent, csirkét, tejet, zsemlyét, vajat, tojást, libamájat, szalonnát, 
sonkát, makarónit, ugorkát, citromhéjat, gombát, ha tudjuk, hogy 
a receptúra Záhról származik, arról a birtokról, amelynek utolsó 
tulajdonosát, Horváth Artúrt 1944-ben a románok verték agyon 
irgalmatlanul.

A  könyvben szám os angol étel elkészítésének leírása is 
megtalálható. A  receptek többsége felett az Auguszta név utal a 
forrásra.

Auguszta a Helikon háziasszonya volt, Kemény Jánosné, 
született Auguszta Paton, származására nézve skót, aki valamikor 
a húszas években azért jött Erdélybe, hogy meglátogassa fivérét, 
aki az első háborúban mint internált rekedt ott. A  fivér egyébiránt 
a m ezőségi disznófajták tenyésztését szerette volna tanu l
mányozni, de csak a Monarchia és Magyarország széthullásának 
lehetett tanúja. De Auguszta is megrekedt, mert hozzáment báró 
Kemény Jánoshoz. így lett a skót disznótudós húgából várúrnő 
és melleslegesen a két háború közti erdélyi magyar irodalom egyik 
fő pártfogója.

De hiába a sok nagyszerű ételleírás, a rakott krumpliszerű -  de 
krumplipürével és darált hússal rakott -  Shepherd’s pie, a török 
specialitás Imambald, vagy a mandolás mézes kalács, ha tudjuk, 
hogy ezek mind annak a Kemény Jánosnak a konyhájából valók, 
akinek nem csak kasté lyá t ve tték  el, ak it nem  csak k o l
dusszegénnyé tettek, hanem akinek még a tollat is kiverték 
kezéből.

Számos recept felett ez a helységnév áll: Sáromberke.
Sáromberkén Teleki Gemma kastélya állt.

LÁSZLÓ NOÉMI

Leóétregény
A Galéria árnyékában ültem, 

néztem, hogyan lüktet a tér. 
Fehér-fekete-szürke volt a város, 

mint képernyőn egy sietős levél.

Köd ül az úton, apád jár eszedben, 

a Rádayban új kocsmát avatnak, 

borzas galambok tanyáznak a gangon, 
eső esett, majdnem betört egy ablak,

tanítasz, olvasol, csomagban könyv jött, 
zsenik csevegnek vendégségben nálad, 

az ismerősök furcsán méregetnek, 

dadogsz, feszengsz, vonogatod a vállad...

Őszvégi, sűrű adatforgalomban 

a kultúrzsongás jótékonyan elnyel: 
két szépen süllyedő talán-szerelmes, 

bizonyság helyett félidézetekkel,

hogy másról a ruha, rólunk a máz 

kerül le szemtől szemben állva.
Lassan hat óra lesz, megérkezel.

A nap szédítő fényt vet a világra.

Teleki Gemma apja Teleki volt, anyja Wesselényi, férje Teleki 
megint, Teleki Sámuel leszármazottja, aki az Afrika-utazótól nem 
csupán hatalm as kastélyt örökölt, teli elefántagyarakkal és 
oroszlánbőrökkel, hanem egy zseniális szakácsot is, Róbertet.

Pirckhan Róbert édesapja osztrák vadász volt, akit Samu bácsi, 
Teleki Sámuel hozatott Sáromberkére vadaskertet csinálni, de a 
vadász nemcsak kertet, hanem gyerekeket is csinált, akikből 
Róbert, nem elég, hogy a legkisebb lett, de púpos is, úgyhogy 
Samu bácsi elhatározta, hogy kitaníttatja szakácsnak.

Ennek érdekében előbb a pesti Nemzeti Kaszinó, majd a német 
Wrldeck herceg konyhájába küldte, ahol elég gyakori vendég volt 
az orosz cár, az pedig a gyomrára kényes volt nagyon.

A ztán Róbert Teleki Sámuel kedves vadászcimborájának, 
Rudolf trónörökösnek a szakácsa lett, és ott volt Mayerlingben 
is, azon a szomorú vasárnapon, épp posírozta a tojást, amikor 
beütött a baj.

Persze Róbert sem a trónörökösről, sem Mayerlingről nem 
beszélt soha senkinek -  ő olyan úr volt a cselédek közül, amilyent 
ma már egyet sem lehetne lelni a legnagyobb urak között sem.

Teleki Sámuel szakácsa zseni volt, aki egy-egy görgényi 
vadászaton három-négy királyra is főzött.

Aztán Róbert -  hiába kapott volna mesebeli nyugdíjat -  szegény 
maradt, koldusszegény, aztán megsüketült, majd megvakult, míg 
egy kegyelmes autó elgázolta végül.

De amikor lapozgatjuk ezt a könyvet, és megpróbálkozunk egy- 
egy sáromberki fogással, például a sajtos besamellel megkent 
hússzeletekkel, amelyeket előbb kirántunk, majd egymás mellé 
teszünk, további besam elekkel leöntünk, és vajjal, sajttal 
meghintve kisütünk, vagy nekiveselkedünk a Crcme-galuskának, 
am elyhez fö lvert tojásfehérjéből szaggatott galuskákat kell 
szirupban  k ifőzn i, leszűrn i, v an íliak rém m el, barack ízzel 
összerakni és úgy jégre tenni, akkor ne csupán az eltaposott 
szakács jusson eszünkbe, hanem annak gazdasszonya is.

Teleki Gemma.
Aki megérte az ezredfordulót.
Családja Nyugatra menekült, ő Erdélyben maradt. Évtizedeken át 

zöldségesként tartotta el vagy inkább fönn magát, 1989 óta a Pofosz 
folyósít neki kis nyugdíjat, legyen ezért e szervezet neve áldott.

A  zsibói Wesselényi- és a sáromberki Teleki-kastély egykori 
ú rnő je  tú l k ilencvened ik  é le tévén , egy m arosvásárhely i 
pinceodúnak volt lakója -  gyönyörű tévéfilm készült róla.

Aztán meghalt, persze, ő is.
Hát ilyen ma egy erdélyi szakácskönyv.
Ott a helye e szakácskönyvnek is a Nagy Európai Szakács

könyv-könyvtárban a többi szakácskönyv között, az erdélyi szász 
szakácskönyv, a felvidéki cipszer szakácskönyv, a bácskai sváb 
szakácskönyv, a pozsonyi német szakácskönyv, a kassai magyar 
szakácskönyv, a szudétaném et szakácskönyv, königsbergi 
szakácskönyv, a boszniai szakácskönyv, a koszovói szakácskönyv, 
a Házsongárd szakácskönyv, a jeltelen sír szakácskönyv és a 
tömegsír szakácskönyv között.

G yorsan, könnyen — on-line előfizetés az Irodalm i Jelenre! www.ij .nyugatij elen.com
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BOZSIK PÉTER

M ozaikdarabkák
J. A. em lékének

A fogalmak hideg
vasak, melyeket csak messziről
szemlélni jó.

Konyhánk már homállyal teli.

Almomban 
sokszor alszom úgy 
a Népligetben, mint egyszerű 
hajléktalan,

míg te varrod közös 
takarónk, amely szétesett, 
mint örökké
valóság heveny láz után.

Lámpámban sötét éj pilléje repdes.

Szaggatsz, mint fergeteg 
az erdőt. Vigyázz: ez küzdelem!
Piros vérben áll a tarló, 
homály inge mögött dereng a rét.

Azt mondtad: ne hozzak virágot
-  jön a tehervonat.

Én nem emlékszem 
és nem felejtek: 
maradok fölöslegesnek.

Nem találok szavakat magamra
-  néma, vak varjú kereng a fán.

Egy ringyóért (érted), akiben semmi szív
nincs, egyszer már
megtagadtam
önmagam.

Magam
most
elbámészkodtam,
és rám esett egy nagy darab kő,
könnyű fehér ruhában.

Zsoldos a férfi, a nő szajha, 
tudod.

Hogy nincs bocsánat.
Weissbrunn, 2005. IV 07.

ajomi Nárcisz csillagát a rendszerváltás repítette a 
magasba.

Szép szál legény volt ő mindig, olyan szép, hogy 
már gyerekkorában elfogta valami jóleső érzés, ha megállt 
a tükör előtt és megpillantotta a saját képmását; hosszú ideig 
mégsem találta helyét a földön. Jó fél évszázada egy neves 
pesti ügyvéddinasztia sarjaként látta meg a napvilágot, ám 
ez nem jelenti, hogy ne lett volna sanyarú gyerekkora. Apját 
az ötvenes években előbb eltiltották hivatása gyakorlásától, 
minthogy az akkor letűntnek nyilvánított uralkodó osztály 
fogadott prókátorai közé tartozott, majd kitelepítették egy 
poros Békés megyei mezővárosba, ahonnan csak a hatvanas 
évek elején sikerült visszajutniuk a fővárosba.

A  kicsi Nárcisz még ott, Békésben végezte az általános 
iskolát, s máig nem tudja elfelejteni, hogy a városi párttitkár 
gyermeke, akivel egy osztályba járt, mindig ropogós kiflit 
majszolt tízóraira, friss, nedves párizsit gyömöszölve mellé 
a szájába. Olyan luxusnak számított ez, amiben akkor neki 
véletlenül se lehetett része. Ráadásul volt két sudár nővére, 
akiket növésben idővel csak-csak utolért, de történelmi 
előnyüket sosem tudta behozni. A  két lány -  Noémi és 
Nikolett -  ötvenhat őszén már abban a korban járt, hogy 
elhagyhatta az országot. Egyikőjük missziós apáca lett 
Afrikában, a másik egy bécsi ékszerész felesége; ő meg, a 
kis öcsi szépen itt m aradt az anyja szoknyája mellett. 
Vegyipari technikumot végzett, s esti tagozatos diplomával 
végül üzemmérnökként helyezkedett el.

A  lelke mélyén azonban teljes bizonyossággal tudta, hogy 
a sors mind lelki javak, mind üzleti érzék tekintetében 
sokkalta gazdagabb tálentumokkal halmozta el őt, mint 
nővéreit, ám ha nem köszönt rá a rendszerváltozás nagy 
fordulata, ez alighanem sose derül ki.

De szerencsére lezajlott a látványos korforduló. Egyszerre 
nagy kereslet mutatkozott példás, keresztény családapák 
iránt, amilyenné ő addigra kinőtte magát. Szerény otthonában 
meghitt, családias hangulat és béke uralkodott. Pelesége egy

PÁLYI ANDRÁS

A szép férfi
kisipari szövetkezet könyvelőjeként talált rá időt, hogy az 
egyház égisze alatt karitatív tevékenységet folytasson, ser
dülő korú fia és lánya épp bérmálkozni készült, így ő magától 
értetődő természetességgel lett az egyik hazafias és ke
resztény politikai erő képviselőjelöltje. Nem került be ugyan 
a parlamentbe, de a kerületi önkormányzati testületben több 
cikluson át biztos helye volt. Új kapcsolatai már anélkül is 
gyümölcsöztek, hogy a kis ujját mozdította volna. Gyorsan 
gazdagodott. Előbb a felesége nevén alapított egy könyvelői 
és adótanácsadó céget, de nem ragadt le ennél, egyik ötlete 
a másikat követte, s egy idő után valósággal burjánoztak 
körötte a különféle vállalkozások, noha ő ezekben többnyire 
megmaradt csendes társnak, ami úgy-ahogy összeegyeztet- 
hetőnek tűnt az önkormányzati közgyűlésben elfoglalt he
lyével. Új lakásra tett szert, ami valójában kies házrész volt, 
kis saját kerttel, garázzsal.

És ekkor következett életútján a második nagy fordulat. 
Alig töltötte be ötvenedik életévét, amikor a kormányzat 
fontos m egbízást ruházott rá, egy többségében állam i 
tulajdonú konzorcium vezérigazgatója lett, szép fizetéssel 
és nem kevésbé szép prémiummal. Ez volt a legfényesebb 
nap az életében, ekkor vált igazi, szép férfiúvá, gyönyörű 
tavaszi verőfényben ült be először személyi használatra 
kapott Volvójába. S ettől fogva mindig sötét öltönyben, 
frissen vasalt ingben, nyakkendőben, ragyogó tekintettel 
pompázott a volán mellett. Végre kibontakoztak lappangó 
vezetői adottságai, kitűnően bánt az emberekkel és ritka 
üzleti érzékkel vezette a rábízott mamutcéget. Nikolett, az

ékszerészné, hosszú idő után a férjével együtt meglátogatta, 
s ő először tapasztalta, hogy nővére elismeréssel pillant rá.

Jó keresztényként segítette k is nyugdíjból tengődő 
anyósát, a felesége sokgyerekes pedagógus unokatestvérét, 
juttatott annak az afrikai missziónak, ahol Noémi működött, 
s még egy volt gimnáziumi pajtásának is, akit baleset ért. 
Szeretett pénzt adni, fehér borítékban, szerette látni a 
megcsillanó, hálás tekinteteket. Amióta a vasárnapi misén 
kis kosárral perselyeztek, elegáns m ozdulattal m indig 
nagyobb összeget hajíto tt a kosárkába. E lőtte nyíltan 
körbenézett, látják-e. Példát mutatott másoknak.

Csak a hajléktalanokat és a koldusokat nem bírta. Túl 
sokan vannak, minden piros lámpánál előkerülnek, nem lehet 
őket lerázni. Némelyik képes még a képét is bedugni a Volvo 
letekert ablakán, ami több a soknál. „Dolgozz, ingyenélő” -  
ripakodott rájuk. A  környék csavargói már jól ismerték, 
legtöbbjük távol tartotta magát tőle. Ez kissé ingerelte.

Hogy merészelik őt levegőnek nézni?
Elfogta a kísértés, egy szombat reggelen szóba elegyedett 

az egyikkel. A  parkban egy padon ült az istenadta, Bajomi 
Nárcisz meg épp arrafelé sétáltatta a kutyáját. Az áporodott 
parklakó azt állította, hogy két napja nem evett. Miért ne 
adnék neki ez egyszer egy kiflire valót? -  tűnődött a 
vezérigazgató. U tóvégre m egengedhetem  magam nak. 
Odanyomott hát egy húszast.

-  Menj, vegyél magadnak egy sós kiflit.
Ott volt szemben a bolt. A  rongyos bement, ő megvárta. 

Kijött, ette a kiflit. Bajomi Nárcisz nézte. Kéjes érzés töltötte 
el, még mindig hatalmában tartotta a kísértés. priss, ropogós 
sós kifli, te jó isten!

-  Add nekem a csücskét.
A  csavargó nem hitt a fülének.
-  Na, mi lesz?!
Odaadta, remegő kézzel.
O meg befalta. Nézte azt a döbbent, elképedt pofát. Soha 

ilyen jól nem esett neki még falat.
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FRANCOIS BRÉDA?

Déva diva
I. lények-létezők vagyunk; ahol például, ha úgy

tetszik, rómaiak vagy szarmaták vagy perzsák
1. Képzeljünk el egy létező, nagyonis létező, vagyunk-lehetünk, miután délelőtt Bethlen 

nagyonis valós, nagyonis itt-lévő, ám -  mivel Gáborral ott voltunk a Magna Curiá-ban, 
nem élünk ott benne -  láthatatlan és minden mikor megérkeztek a svéd nagykövetek, s ahol 
evilágisága mellett mégis minden elképzel- máris sietnünk kell tovább, mert délután Gróza 
hető, megunt megszokottságot és hamuszín doktorral römizünk a szokásos kávé és konyak 
hétköznapiságot magasan, „sztratoszfériku- mellett addig, amíg a Perenc-rend vecsernyére 
san” meghaladó és a mentális bejáratottsá- jelző harangja meg nem kondul, amire, ha épp 
gainkon simán fölülemelkedő s előítélet-szi- szom bat van, az 1908-ban piros-és-sárga 
lánkjaink fölé feszülő, Valótlanul Valós Virat, téglából épített református templom kitartó 
valamint egy, ezalá-eköré szerteágyazódó- bimm-bammja válaszol...
elterülő Várost, az Eszményit -  Azt, amelynek
„van-Vára” -  Azt, amely a vár -  A  Vár -  Az 3. Végtére is képzeljünk el egy korszerű, ám
Örök Vár -  sarja-hajtása-gyermeke -  Azt, a dizájnok (design -ok) s a modern morfológiák, 
amely szószerint is az a „Vár-os”, az a Hely, alaktanok minden mulandóságát mindenképpen 
az a Lak, az a Locus, az a „Lakás”, amelyet múzeálissá érlelő, amolyan piramis-effektusos- 
véd a „mennyei”-s-egyben-földi Vár, illetve, hatású, időtlen és időtlenítő transzcendencia-
am ely u tóbbit is, a Várat is -  kölcsönös poltot, egy olyanszerű magnetikus-mágikus- 
együttélési viszonyról lévén szó -  a fair play magmatikus töltöttségű Tér-Idő-Mezőt, mint a 
vice versának (az illendő „kölcsön-kenyér- „fönti”-és-földi Schässbrich amúgy századosan 
visszajár”) szellemében -  a Város is véd a (értsd: Segesvár) avagy a nemkülönben földi
maga rendjén. és-„fönti” Bistritz (Beszterce) avagy a kőbe fa-

Hajdan a Vár védte a Várost, ma a Város a ragott Szamosújvár avagy Ebesfalva -  Erzsé- 
Várat. betváros (rom. Dumbrăveni), és így tovább,

Avagy-ki-tuggya... folytathatnánk, folytathatnánk... „tuggyuk-
mi”..., sőt!... sőt.

2. Képzeljünk el tehát -  minthogy megte- Ráérző -  nemzetköziben szólva: intuitív -  
hetjük, mivel, ha már olvasunk, akkor már fantáziánk hologram-fejlesztő hullámhosszain 
napnál is világosabb az a tény, hogy homo fogjuk be és képezzük le, állítsuk össze és föl 
phantasticus-ok, azaz fantázia-utazó emberek egy Dali avagy egy-egy Bábel-tornyot meg
vagyunk -  egy ilyen maian szürrealista, XXI. m egfestő, transz-hisztorikus, történelm en 
századi és egyben m inden-időkben mű- á tív e lő  idősebb  B rueghel panoram ikus 
ködésben-mozgásban nyüzsgő Civitas Ima- látomásainak a „meta”-metropoliszát -  s ez a 
ginariá-t, egy olyan virtuális Poliszt, amelyben M ega-M ikropolisz, ez a harm onikusan és 
kényünkre-kedvünkre elbarangolhatunk, s „paradicsomi” módon „paradigmatikus” és 
amelyben föl s alá sétálgathatunk, élhetünk, „paradoxális”, megfoghatóan képzeletbeni és 
dolgozhatunk, beszélgethetünk, s ahol mi is elképzelhetően megtapasztalható, képi és ép 
észrevétlenül (avagy fölöttébb tudatosan) vir- Kis-Nagyvilág - :  Déva.
tuális, lehetőségszerinti, de mégis testet öltött (folytatj uk)

Kovács András Ferenc

KaVafisz-átiratok
Tüanai Apollóniosz Rhodoszon

A pollóniosz pedagógiáról és kultúráról, 

illetőleg a term észettudom ányok neveléstani 

szerepéről, továbbá az adott körülm ények 

közepette alig m egfelelő m űveltségi szintről 

beszélgetett egy bájos ifjúval, aki nem rég 

hatalm as és fényűző házat em eltetett m agának 

Rhodoszon. „Én egy tem plom ban -  összegezve 

a tüanai m ester -  ha betérek nézelődni, 

szívesebben szem lélgetek meg, bárm ilyen 

szerény s kicsinyke is legyen az a tem plom , 

egy aranyból és elefántcsontból faragott szobrot,

m intsem  egy sokkalta grandiózusabb (m eglehet, nagyobb, bár kissé túlm éretezett) 

tem plom ban

egy alja szobrot, egy közönségeset, durva agyagból.”

Egy „közönségeset” és „durva agyagból” -  a legundorítóbb 

azonban az, am iképpen az otrom ba pocsékság olcsó furfanggal 

megcsal, elám ít egyeseket (persze, csak a m ég nem  eléggé 

fölkészülteket), hogy leborulva im ádják, s többre becsüljék 

bárm i másnál. A  közönségeset, durva agyagból.

(1925)

VARGA MELINDA

Gázláng 
és hangulat
tél öblén
meddő ősz zilál
leveti fátylát
barna aurája száll
léket vág ablakon a csend
nem ijeszt csak
némán fúrja át
magát
nem sietős
elér
míg csíkot karcol 
falakra a láng.

Színben, ha Volna
A lelket lefüggönyözték 
fekete alapon 
piros festékkel írják 
rá
az őrület kedvezményes bérletét 
aztán utazhat
míg vásznáról le nem pereg a festék.

Feltétel
Ha az ablak csukva 
van
az őszi eső
nem mossa
rongyolt álmaid
míg karácsonykor kibontod
a sztaniolba csomagolt
semmi mást
megtanulnak kopogni az istenek.

Hasonlat
Mint hivatalnok 
ki öltönyben váltja ki álmait 
fekete zsinóron lógó 
éden semmi mást
gyömöszölöm le torkomon a múltat 
s a mát.

Sikertelen
A gázcsapot nem tudtam megnyitni 
a konyhakés nem volt elég éles

a vizet elzárták helyettem 
a fegyvertartási engedélyt nem kaptam meg 
kiugrottam a másodikról 
s hat hét szabadságot kaptam lábtörésért

Látomás
Selyemzsinórral foltozzák 
a lelket
a bűnös animát
minden nap rutinosan szakad el 
fehér cérna 
nagydarab ujjak súlya 
alatt.

Irodalmi Jelen 
Könyvek

Különös, sajátos világot tár fel tíz no
vellájában a szerző. A vasgyár körül 
épült város „boszorkánygyűrűjében”, 
az alig-srácok indulatai, ösztönei sza
badulnak fel. A romlás szükségszerű vi
rágai ezek a „hősök”, akik halálos já 
téknak fogják fel az életet. A társadalom 
peremére szorultak mindennapi élete, 
a bányavárosok lassú, de feltartóztat
hatatlan ernyedése, a remények fela
dása, a rombolás (az önmegsemmisítés) 
ördögi ösztöne hiteles társadalmi-po
litikai keretben elevenedik meg. Aki 
nem ismeri ezt a világot, döbbenten 
veszi tudomásul, hogy ilyen is volt, ilyen 
is van közelünkben, tájainkon.

Stílusa szinte ösztönösen sodró, képei 
eredetiek. Kirobbanó düh, szertelen vi- 
háncolás, bosszú, vagy éppen a temetés 
utáni részeg focizás, agresszivitás, afél- 
kegyelműek, a sorstól megbolydultak 
„csapásai” viszik előre a cselekményt, 
mely végső soron egy novella-láncot, 
összefüggő egészet alkot.
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CSEKE RÓBERT

Ordító istenek
Előlépnek a poros oszlopok mögül, mint 

ujjpercek az ajakon, szelíden egymáshoz simulnak.

Esti kabarék, erős leheletek, suttogások 

s az élet -  az élet játékai.

Ablakok mögött. Egy másféle világban 

ébrednek a beteg veteránok.

Belenéztem szemeikbe. Nem kárhozat, 

nem dicsőség. Csupán 

annyi: „viva la muerte”.

Arany mellkasok, fekete rózsák.

Negyedik behívás
bárhol bármikor sárgult hályogos szemeimmel ha 

rádkacsintok

tudd hogy hazudok rámszóltak a vásárban hogy loptam 

de nem loptam

amikor felkészültem megszökni beléptek a számba a 

mentaszagú pingvinek

bár anyámék se jönnek bár a tánc se tart már elfednek a 

szőrös monstrumkezek

s innen már a cirkuszok is csupán hazafele (...) 

elüldögéltem a kapitánnyal a csendben elbeszélgettünk 

ezt azt

ideajándékozott nekem s elmondta hogy a 

megbízhatóság

neki már csak emlék nem kínozom tovább üzentem a 

kalózoknak hogy hajóra szállok velük s íme hazudtam 

megint

kinőtt három virágszál a parton 

ősidőktől fogva úgy hívták Jóreménység Foka

Btake földje
Egy olajkabátos sofőr vonzó, vöröses ingujja 

s a félig megereszkedett háztetők hatalma fölöttem.

Ez a reszkető kéz a nedves esőköpenyen -

Egykori estéken, amikor még együtt voltunk, 

kocsmák előtt, a langyos, tavaszodó 

időjárást kóstolgattuk.

Tartsd ezt a pózt, s hallgasd ezt 

a mocsári fecsegést, mely folyton 

a témás eljövetelt jósolja.

Lásd, hisz a pápa is térdepel,

eljön majd az idő, hogy olyan hangon szólj,

amilyet még soha nem hallottak.

Szerencsére a folyosók boldogok: 

élvezik az ignoranciát.

Az érkezőhöz
Van amikor szúnyogként szökdécselsz a távirányítóm 

gombjain,

s ékes lelkek nyúlnak felém bőröd szövetéből.

Fogaim mindig is erősen harapdálták a küllőket: 

lemorzsolódott

a kalcium a köszörűkő erőszakos simulásától, 

kódoszlopok

rajzolódtak a homlokomra. Amikor az ezüstpelikán 

érkezik,

elraktároznak engem is a hitetlenek kartondobozába. 

Almaimban forró nyelvek féltekéjét hordják 

egyenruhájukon 

japán autószerelők.

tyLAN THOMAS

ho not go gentle into 
that good night
Do not go gentle into that good night,
Old age should burn and rave at close of day;
Rage, rage against the dying of the light.

Though wise men at their end know dark is right, 
Because their words had forked no lightning they 
Do not go gentle into that good night.

Good men, the last wave by, crying how bright 
Their frail deeds might have danced in a green bay, 
Rage, rage against the dying of the light.

Wild men who caught and sang the sun in flight, 
And learn, too late, they grieved it on its way,
Do not go gentle into that good night.

Grave men, who see with blinding sight 
Blind eyes could blaze like meteors and be gay, 
Rage, rage aginst the dying of the light.

And you, my father, there on the sad hight,
Curse, bless, me now with your fierce tears, I pray. 
Do not go gentle into that good night.
Rage, rage against the dying of the light.

Ne add  m agad  
az éjnek csöndben á t
Ne add magad az éjnek csöndben át,
Izzítsd fel vén korod hunyó tüzét,
Lángolj, midőn a napfény éjre vált.

Belátja bár a bölcs az éj jogát,
Villám szókkal mert nem szabdalta szét,
Magát nem adja néki csöndben át.

Bánva a jó, hogy elnyűtt igazát 
Nem táncoltatta víz tükrén az ég,
Lángol, midőn a napfény éjre vált.

A vad, ki naphoz harsogott imát,
S későn jön rá, az éjt szolgálta rég,
Magát nem adja néki csöndben át.

A zord, ki vaksi szemmel lát csodát,
Víg hullócsillagot, mely égten ég,
Lángol, midőn a napfény éjre vált.

Apám, a bús ormon, mely várt reád,
Atkozz, vagy áldj, csak mondj dühödt igét.
Ne add magad az éjnek csöndben át.
Lángolj, midőn a napfény éjre vált.

Fordította: MANN LAJOS

S z i l á n k o k
-  részletek -

Folytatás a 4. oldalról

15.

Ecset után nyúlok, hisz festő akartam lenni. 
Büszke elkötelezettje lenni hivatásomnak és 
alázatos lázadással szolgálni azt. Nyitott 
akartam lenni a világra, képes lenni mindent 
magamba szívni. Minden területet besétálni 
és megállni olykor és összegyűjteni a tudott, 
megismert dolgokat, és valamit létrehozni. 
Valami nagyot és igazán szabadat. Önma
gam. Önmagamban. Valakivel.

16.

A  kunsági kis tanyán, a kandalló izzó 
fényénél, a takarókkal sűrűn befedett 
pamlagon ölelkezve köszöntött a késő őszi 
éjszaka. Régen elaludt mindenki a házban, 
a meztelen testen játszó fények m egba
bonázó idomokat rajzoltak. Szerelmesek 
soha nem voltunk, a parányi örömök inkább a 
szexuális felszabadultság velejárói voltak, s 
minden percet fertőzött az a valami, amit 
később a „másiknak” neveztünk el. A  másik, 
aki ott lapult a mindennapjainkban, ott ölel
kezett a gondolatainkban, ott evett, öltözködött 
és sírt, ahol mi, egy dologban különbözött: 
soha nem tette azt, amit mi akartunk.

Talán, ha azt tette volna, mindenképpen 
jelenlévő hús-vér em berekké válnak, s 
kettőnk közzé állva nem engednek többé 
egymáshoz érni. Talán akkor soha nem is 
ismertük volna egymást, nem faltuk volna 
egymás keserédes jelenét, s nem hitegetjük 
egymást soha nem létező érzésekkel. Talán 
őszinték lettünk volna.

M egm ozdultál, é re tt tes ted  vonala i 
m egfeszü lnek . M egsim ítalak . Tovább 
hazudok. Magamnak.

17.

A  lány, a folyosón végigmenve, soha egy 
mosolyt nem megengedve magának, kissé 
flegm a arcfo rm ával, o lyan h ihetetlen  
vonzást váltott ki bennem, hogy minden 
ellenkező jelzése arról győzött meg, hogy 
őt nekem teremté...

Egész évben egy szót nem váltottunk.

18.

Egy hét önfeledt nyárutó. Éjszakai für
dők, nappali séták az arborétumban, olva
sás, beszélgetés... Közben megjöttek a kol
légiumba a többiek, mindennap talmi csil
logás, elkápráztató elán, s buli. Az este a 
hatalmas evangélikus templom tövében lát
szott kiteljesedni, ahol őszinte vallomásként 
megfogalmaztam, hogy nem csupán szellemi 
a vonzódásom, de fizikális síkra is kiterjed -  
szabadon idézve akkori önmagam - ,  egy 
sugárban jött, gyomorból feltörő hányással 
pecsételve m eg gondolatvirágom. Talán 
mondanom sem kell, osztatlan siker ko
ronázta törekvésem, s azon nap éjszaka nála 
aludtam. Az aludtam nyomatékos. Nem tud
hattam, de két év feledhetetlen szerelem és 
együttlélegzés vette kezdetét.

Hát, ő volt az a másik...

19.

A  tegnap estéről mindösszesen annyit: 
sikerült olyanná tennem, mint az estéim ál
talában. A  barátokkal kölcsönös önsajná
latba kezdtünk az „egyetlen szerelem” el
vesztése okán.

Bármennyire is szeretek, a szerelem utáni 
vágyást nem tudom  elkendőzni. Lassan

négy éve, hogy állandó lelki vívódással telik 
m inden napom . Szeretnélek újra látni, 
szeretném  újra érezni a kezed simogató, 
nyugtató világmindenségét, okosságodat, 
m indent feledtető nőségedet. Több éve 
becsapok  m indenk it, s leg főképp  ön
magam . N égy éve nem  beszélhettünk. 
Gyávaságból.

Félelem a szerelemtől, félelem a szere- 
lemtelenségtől. Mindkettő egyaránt kiáb
rándító, a valóság rajzolta vonalak hamisan 
eltorzultak.

20.

A  kiállítóterembe emberek gyülekeztek: 
akár egy lassított felvétel, sétáltak el a csu
pasz falra feszített festmények előtt. Vala
mikor Jézus is festménnyé dermedt arccal 
nézett le az arctalan tömegre, mielőtt meg
feszítették és kirakták, tessék-lássék: „íme 
az ember...”

A  festmények élnek, igazságot keresnek, 
eredetet. A  képek között esernyők forog
tak, valam i parkféle; széjjeldobált kövek
kel, keresztbe fektetett sziklákkal, trónus
sal, szigetekkel, emberléptékű stációkkal... 
Egy férfi ült a padon, jobbján egy bábu, 
átkarolta a szőrrel te lt testé t és lassan 
simította végig kezével. Selymes, bárso
nyos érintésű bőrfelület született keze- 
nyomán, s a baba életre kelt. Altala. M in
denki így látta, pedig csak egy báb volt, 
eltűnt szerelmek mementója, a lassú fe
lejtés és magányos percek illuzórikus képe. 
A  valóság...

21.

Most az ágyamra nézek és látom, aho
gyan kitakarózod gyönyörű tested, bőrödet 
át és átszövik az erek. Hús és vér és csont 
vagy. Almaid a lelked. Almodban nélkülem 
kóborolsz. Fáj, de ez a sorsunk.

Valamikor te is szőrrel telt bábuvá leszel. 
Most aludj! Csendesen... Velem. Régóta 
nélkülem.

Fizessen elő on-line az Irodalm i Jelenre! w w w .ij.nyugatijelen.com

http://www.ij.nyugatijelen.com
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NAGY ABONYI ÁRPÁD

Szoba kilátással
A  közeli park vadgesztenyefasorát zápor os

torozza. A  lebukó nap fénye áttör a vízcseppek 
függönyén. Az élénkzöld fűben koraőszt sejtetően 
csillan néhány megsárgult, nedves falevél, mint 
holmi hányavetien odadobott aranypénz.

Maastrichti második emeleti dolgozószobám
ban ülök. Kitekintek a nyitott ablakon, s rálátok 
a szemközti jellegzetesen holland házra, mely 
közvetlenül a parkot szegélyező út sarkán áll. 
Látom, amint egy magas szőke nő lép a ház ha
talmas, függönytelen, kirakatszerű ablakához, 
majd gyertyát gyújt a félhomályos helyiségben. 
Ekkor kirajzolódik a szoba belsejében a jókora 
asztalnál ülő másik két nő alakja is, egy üveg 
bor társaságában. A  magas szőke lassan hoz
zájuk lép, s az asztalra helyezi a gyertyát. Leül, 
összemosolyognak, koccintanak. A  szoba falán 
remegnek az árnyékok.

Lenn a gyalogjárdán, a fasor alatt, a lassan 
szétterülő szürkületben furcsa pár közeledik. Az 
idős nő villanymeghajtású tolószékben ül; feje 
fölé sárga esernyőt tart. Szabad keze a tolószék 
nyomógombján: meglehetősen gyorsan halad. 
Mögötte néhány méternyire egy megtörtnek 
látszó nagyon öreg férfi, esernyő nélkül. Lát
hatóan nem bírja már az iramot, nedves, ősz 
haja az arcába hull, miközben zihálva, kétség
beesetten szólongatja a sárga esernyőt tartó 
hölgyet. Mindhiába, pedig látszik: összetar
toznak.

Egészen közel érnek; a nő arcán elszánt gyű
lölet. Összeszorított szája lefelé konyuló kö
nyörtelen csík. A  közlekedési lámpa piros 
fénye azonban megtörni látszik egy pillanatra 
az idős nő arcát összerántó, makacs kérlelhe- 
tetlenséget. Az öreg épp akkor éri be, amikor a

lámpa zöldre vált. Mellé lépve fölé hajol, s 
elcsukló hangon valamit magyaráz. Az idős 
hölgy maga elé mered; ijesztő félm osolyra 
húzódik a csíkszáj; majd hirtelen mozdulattal 
összecsukja az ernyőt, s néhányszor erőteljesen 
a férfira sújt. Az ütések hangosan csattannak; a 
várakozó autók szélvédői mögött kifejezéstelen 
tekintetek.

Kisvártatva az idős hölgy kielégült arccal mu
tatóujját újra a tolókocsi nyomógombjára he
lyezi. Az öregember összegörnyedve úgy marad 
egy ideig. Arca (melyen nem tudni, hogy a 
könnyek vagy a zápor cseppjei gördülnek le 
gyors egymásutánban) rángatózik, miközben a 
távolodó nő felé néz.

A  park füvén ekkor egy ázott, sovány kutya 
szalad át. A  szemközti házban a három nő újra 
összemosolyog; koccintanak.

Irodalmi Jelen Könyvek íjK
„Minden embert más és más képek kísérnek. Más képekkel álmodik a földműves, és ismét 

más képpel réved a kereskedő. E képek bizonyosabban jelzik az elhivatottságot, mint bármi 
más. Régen, az álomfejtők még tudták ezt, és néhány festő is tudta. Ezek a képek nem jelképek. 
Nem allegóriák, és nincs mélyebb értelmük. Megáll, és hosszasan megpihen rajtuk a tekintet.

A sárban lépő lovak lába.
A farkasok figyelő tekintete,
A hegyek és a nők gerince.
A markolaton nyugvó kéz.

Ha ezeket látod, harcos vagy, 
gondolj erről bármit is.”

HARCOSOK
K Ö N Y V E

Megjelent és kapható 
az

Aranyvillamos -  
harmadik szakasz

harmadik kiadása

Irodalmi
Jelen
Könyvek

Gyula, 
az elkésett 

város
Mitől elkésett egy város? N e

vezetesen a határ mellett fekvő, 
egykori várm egyeszékhely? 
Például attól, hogy sorozatosan 
elszalasztja a felemelkedés lehe
tőségét, vagy rosszul gazdál
kodik értékeivel. A  Gyulán élő 
publicista, Árpási Zoltán szerint 
városa bizony elkésett, az 1990 
és 2002 közötti években nehe
zen behozható hátrányba került. 
A  szerző Gyula, az elkésett 
város cím m el m egjelenő k ö 
tetében a jelzett időszakban írt, 
többségében kritikus cikkeit 
gyűjtötte egybe. Polgármeste
rek k e l, v á ro sa ty ák k a l, p o l
gárokkal perelt igazáért, v a 
lójában a városért. Tiltakozott a 
helyi értékek tönkretétele ellen, 
s hadakozott a lakhatóbb, szebb 
városért, a történelmi örökség 
megbecsüléséért. Közben Á r
pási önkritikusan számot ad ve
reségeiről is, sajtóvitáiról és -pe
re irő l, s nem  hagy kétséget 
afelől, hogy m iközben sokan 
egyetértettek vele, a hivatalos
ságok szerették volna a város ha
tárain kívül látni. A  könyv iz
galmas olvasmány mindazok
nak, akiket valamelyest is érde
kelnek egy kisváros hatalmi vi
szonyai.
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Ex, napló, ex
(történet, naplószerű)

I.
Tegnap bezzeg tavasz volt, már az ágyamból 

láttam, hogy a Balázs Béla utca fölött, s odébb is, a 
Lenhossék térnél, a Hallernál alig néhány felhő 
kószál, ömlött a fény, csúszkált a cserepeken és a 
pocsolyákon, onnan verődött vissza a felhőkre, ezek 
a felhők is arannyal voltak beszegve, mint valami 
harmadosztályú szentképnyomaton, ahol már nem 
lehet kétség afelől, hogy odaföntről perceken belül 
megérkezik a boldogító üzenet, eltekintve attól, 
hogy a szentképekre nem szokás repülőgépek kon- 
denzcsíkjait festeni, márpedig itt rögtön három is 
volt, akár egy szabásmintán, viszont egyre girbe- 
gurbábbak és elmosódottabbak lettek a vonalak, 
mert azért a szél is fújt, összezavarta a nyomokat, 
igaz, nem annyira, hogy ne vehettem volna észre, 
hogy azok az odafönti ágyneműk éppen olyan alak
zatokat vesznek fel, mint itt mellettem a párnám és 
a paplanom, én ugyanis az ágyamból, amikor fel 
van húzva a redőny, egyenesen a Ferenc téri fák 
tetejére, a szemközti háztetőkre és az égre látok, 
kérdés, hogy onnan visszanéznek-e rám, így 
kezdődik a nap, tegnap reggel is onnan szemléltem 
az aranyhímzéses felhőket és a közéjük húzott 
vonalakat, ma meg semmi mást nem bámulhatok, 
csakis a szürkeséget, kopasz fák, az elhagyott 
varjúfészek, háztetők, aztán megint háztetők és az 
ide-oda forgolódó daruk, a mi környékünk ugyanis 
egy folyamatos építési terület, három éve lakunk 
itt, és azóta ez megy, dübörgés, kalapácsolás, 
kattogás és a gépek hangja, volt úgy, hogy az 
ablakomból tizennégy darut láttam, nem mintha 
zavarna, mármint az építkezések hangja, város
rehabilitáció, a világ olyan, amilyen, a gyengének, 
a semmi embernek nincs benne helye, Középső- 
Ferencváros, amelyik házat érdemes megmenteni, 
azt felújítják, amelyiket nem, ott jönnek a dózerek, 
a mi terünkön például öt ház tűnt el és három új 
épült két év alatt, most nődögél mellettünk a ne
gyedik, ami azt jelenti, hogy legalább egy hónapig 
csak lefelé ástak, mintha lefelé is meg akarnák 
építeni azt a házat, holott csak egy három emeletes 
mélygarázs lesz alatta, mindenesetre, ha onnan 
nézzük, akkor most a mi házunk már nyolc 
em eletes, hiszen lefelé m egnőtt három m al, 
valamikor tisztes kismesterek és kispolgárok utcái 
voltak itt, lásd Mester utca, nem is beszélve a 
régebbi időkről, amikor még csak présházak és a 
bolgárkertészek kunyhói álltak errefelé, a Kálvin 
téri városkapunál véget ért a város, itt meg 
gyümölcsöt és virágokat termesztettek, ezt őrizték 
meg az utcanevek, Viola, Bokréta, Liliom, aztán 
persze mindent benőttek a házak, a mi terünk 
ugyanarról a királyról kapta a nevét, mint a Ferenc 
körút és maga a kerület is, ráadásul a házunkon 
hatalmas felirat díszeleg: Ferenc-udvar, és nem 
dicsekvésként mondom, de a mi házunk előtt van 
Budapest legszebb közvécéje, egy zöldre mázolt 
pavilon, néhány éve újították fel, s nem csupán 
kikenték, de még légkondicionálást is építettek bele, 
s bádogtetőt illesztettek rá, tulipánt formázó 
kovácsoltvas díszítésekkel, egyébként igencsak 
szúrósnak tűnnek ezek a vastulipánok, mintha attól 
kellene tartani, hogy valaki a közvécé tetejére 
akarna felkapaszkodni, talán hogy megnézze, hogy 
felj ebb van még egy tulipánkoszorú, akárha valami 
koronácska volna, persze zöldre mázolva az is, vagy 
hogy összeszedje a labdákat, ugyanis ez a tulipános 
vasrács arra kiválóan alkalmas, hogy megőrizze a 
gumilabdákat, amiket a játszótéren focizó gyerekek 
rúgnak fel, ott virítanak ezek a piros, zöld és kék 
pettyek, mint valami mesebeli gombák a zöld 
tulipánok között, a pavilon jobb és a bal oldalán 
pedig lépcsővel megsegítve külön bejárat nyílik a 
Hölgyek és az Urak számára, illetve éppen, hogy 
nem nyílik, mert lakat lóg mindkettőn, nincs bej árás 
se hölgyeknek, se uraknak, eltekintve némely 
reggelektől, amikor feltárul az Urak oldala, ilyenkor 
látszik, hogy egy keresztbe feszített terítő lóg 
madzagon, nagyon szép kalocsai nyomott min
tákkal, hogy eltakarja az ajtón túli látványt, ugyanis 
ezeken a reggeleken jön a terünkre a takarító brigád, 
és ők ott tartják a söprűiket, lapátjaikat az Urak 
feliratú ajtó mögött, am ikor ide költöztünk, 
reggelente néha arra ébredtem, hogy őrületes 
veszekedés folyik a házunk előtt, aztán az ablakon 
kihajolva láttam, hogy csupán a takarítók érkeztek 
meg és egymás közt beszélgetnek, szeretnek évődni, 
zöld kötényke van mindegyikükön, asszonyok és 
férfiak, akik a vassöprűikkel szép csíkosra fésülik 
a játszótéren a gyöngykavicsot, ősszel a leveleket 
szedik, télen pedig a havat lapátolják, a mi terünk 
ugyanis két részre van osztva, az egyik felén fű nő 
és csobog a víz, itt szabadon rohangálhatnak a 
kutyák, kergethetik boldogan a galambokat és 
bujkálhatnak a bokrok között, a másik felén kavics 
van, és fekete vaskerítés, hogy el ne kószáljanak a 
gyerekek, igaz, amikor a fűre szaladó kutyák erre 
járnak, ezt a kerítést alaposan oldalba hugyozzák, 
három éve itt még szép világ volt, tavasztól késő 
őszig csapatostul vonultak ki a romák, a Balázs Béla

utcából ide a térre, gitárokat és magnókat is hoztak, 
s letelepedtek a füves oldal padjaira, minden este 
ingyenes koncertet adtak, és amikor egymás között 
beszélgettek, hallottam, hogy a teret úgy emlegetik, 
itt bent, míg a környező utcák voltak a kint, mintha 
csak a tér is a házukhoz, a lakásukhoz tartozna, 
mostanra meg már új lakók költöztek az új házakba, 
reggelente csupa öltönyös ember siet errefelé, 
állítólag jövőre a teret is felássák majd, felújítják, 
az lesz a végső felvonás, a teljes rehabilitáció, 
eltűnnek majd a daruk, befejeződnek majd az 
építkezések és láthatom, hogy az új háztetőkön 
hogyan csillognak az új kémények vadonatúj bádog 
alkatrészei, igaz, azok csillognak most is már, egy 
ilyen szürke reggelen, no, most végre elérkeztünk 
ahhoz az emberhez, aki elveszítette az álmát, 
elveszítette, és soha többé nem tudja megtalálni, és 
ezért kínozza magát, a skorpió módjára, egy író 
nem írhat naplót, miféle tükör az, amiben mások 
néznek minket, mi meg úgy teszünk, mintha nem 
látnánk a saját szemünket, egy író állandóan művet 
ír, ilyen értelemben legalábbis egy szörnyeteg, egy 
vérszívó állat, aki folyton az ismerőseit méregeti, 
történeteket szipolyoz, egy íróval soha nem beszél
gethetsz veszélytelenül és büntetlenül, a naplóhoz 
rettenetesen hinni kell önnön fontosságunkban, 
vagy teljesen elfeledni magunkat, az első nem 
megy, a második hazugság, vagy, engedjük meg, 
nagy adomány, én inkább a jegyzetekben hiszek, 
jegyzetfüzetben profi vagyok, a mostanit például 
Rómában vettem, kemény fedeles, kockás, ez 
mindkettő nagyon fontos, az már csak ráadás, hogy 
piros-fekete a borítója, milánói színek, már akinek 
ez egyáltalán mond valamit, A.C. Milán, nekem 
mond, ezt a füzetet szoktam orvul elővenni, és aki 
szembe jön velem, azt beleírom, milyen szép lenne, 
ha a klasszikus felállás gyanánt rettegnének tőlem 
az ismerősök, hogy vajon miként bukkannak majd 
fel a naplómban, valaki évekkel a halála után, még 
a túloldalról is mártogatja a mérgezett késeket, gye
rünk bele a valóságba, egy ember rohan be az 
étterembe, iszonyatosan éhes, leül az asztalhoz, ám 
hiába vár, hogy kiszolgálják, vele szemben ül egy 
szomorú vendég, aki egyre csak a tányérját bámulja, 
s gőzölög előtte egy halom tejberizs, végül a mi 
emberünk nem türtőztetheti magát, elragadja a 
tányért és a tejberizst rettenetes tem póban 
belapátolja, s már az utolsó falatoknál tart, amikor 
a tányér alján meglát egy csótányt, egy kedves barna 
bogarat, ami vidáman ráköszön a csápjával, erre 
az ember a teljes adag tejberizst visszahányja a 
tányérba, s közben látja, hogy a szemközti vendég 
is végre felemeli a bús tekintetét, és megkérdezi a 
mi emberünket, látom, akkor maga is észrevette, 
m indebből két tanulság is adódik, az, hogy 
fo ly tonosan figyeln i kell, és az is, hogy a 
legfinom abb falatokhoz képest is soha nem 
tudhatjuk, mi vár ránk a következő kanálnál, én 
például bárkit megírok, ha szembejön velem, 
lezuhanyozom és átöltözöm, aztán a Rádayn 
végigsétálok a Kálvin térig, délután ugyanígy 
sétálok vissza, amikor jöttünk haza, találtunk a 
lépcsőházban egy kiskutyát, szinte még pihés, puha 
szőrű, fekete bundájú állatka volt, a mellén fehér 
folt, igazi gombszem, fekete műanyagból, rögtön 
odaszaladt hozzánk, dörgölőzött, barátkozott, a 
nyelvecskéjét nyújtogatta, az orrával bökdösött, 
semmi kétség nem fért hozzá, azonnal megszeretett 
minket, az életét most már innentől velünk akarja 
tölteni, mintha láthatatlan póráz húzná, odakötötte 
magát a lábunkhoz, tíz centi zsinór, és tapodtat se, 
ha lépcső, akkor úgy, ha lift, akkor oda is, odaadta 
magát, egészében. Lehajoltam hozzá, hogy odébb 
lökjem, éreztem, milyen finom a bundácskája, 
langyos a bőre, már a második emeletnél jártunk a 
lifttel, amikor nyüszíteni kezdett, akkor értette meg, 
hogy nem visszük magunkkal, ott hagytuk, egy óra 
múltán, amikor elmentem otthonról, már üres volt 
a lépcsőház.

Este van és eső.
A  Macskafogó üvegablakánál egy rövid panofix 

bundás, lófarkas nő álldogál, vágyakozva bámul 
befelé.

A  Ráday utcán még töretlen lelkesedéssel ra
gyognak a karácsonyi díszkivilágítás csillagai, örök 
fenyőünnep, a Castro-ban a szokásos zsúfoltság, 
itt meg örök szombat este van, odabent a pultnál 
látom Nenadot, a szerb szakácsot, alig négy hónapja 
múlt, hogy a kisfia keresztelőjére összegyűltünk a 
Szerb utcai ortodox templomban, csupa fehér inges 
ember, a pópa levendula-ágacskával legyintgetett

mindeket, hogy termékenyek és boldogok legyünk, 
szeressük egymást, utána Nenad egészben malacot 
sütött, ezüst tálcán kínálták a szilvapálinkát, most 
meg esik az eső, a nő még most is a Macskafogó 
előtt áll, de már nem bámul befelé, összefonja az 
ujjait és lehorgasztott fejjel félrehúzódott az ajtótól, 
mint aki imádkozik, az árnyékban áll, mint aki nincs 
is, a haja csupa víz, eszembe jut a Tűzoltó utcában, 
a zsinagóga melletti pinceborozó térdmagasságú 
ablakán virító felirat: Kutyákat az ablakhoz kötni 
tilos!, és alatta egy ábra: kis, fekete kutya, vastagon 
áthúzva piros vonallal.

2.
Reggel a fürdőszobában tisztán hallom, hogy a 

tükör mögül egy vadgalamb burukkol.
Megjött a tavasz.
Süt a Nap, délután van, és Gyurival fényképezni 

megyünk, Gyurin, csak a miheztartás végett, egy 
Tilos Rádió feliratú mellény van, nagy fehér 
betűkkel a hátán, hadd örüljenek a környékbeliek.

Örülnek is.
A  Gát utcában hosszan álldogálunk a Lazarista 

kápolna előtt, Gyuri egy kiégett Öpel Kadettet fény
képez, az elszenesedett csomagtartóhoz frissnek 
tűnő karácsonyfa támaszkodik, a szemközti ház 
kaputábláján barátsággal sorakoznak a nevek: 
Dénes, Kovács, Novák, József Attila emlékszoba 
stb., a csengő megnyomása csak jelzésre szolgál.

A  sarkon újabb építkezés, nagy, nejlonba burkolt ház, 
mintha frissen érkezett, ormótlan csomag volna.

A  Balázs Béla utcában szőkére festett roma nő, 
amikor észreveszi a gépet, azonnal pózba vágja 
magát, kitolja a fenekét, kidülleszti a mellét. A  
gangról arra is biztatj ák, hogy babrálj a a haj át, mint 
ahogyan a képeken szokták.

A  Lenhossék utca sarkán a bolt felirata: a Papp 
fivérek boltja. Fönt az ablakban két húszcentis 
gipszoroszlán, a ház előtt egy hétéves forma kisfiú 
Bruce Lee-mozdulatokat gyakorol.

Azóta, hogy utoljára jártam itt, alig néhány nap, 
talán egy-két hét, a Lenhossék park egyik oldaláról 
elbontották a házakat, a megmaradt tűzfal alján 
látszanak a belső szobafestések és végig a csempék: 
valamikor talán konyhák, vagy inkább fürdőszobák 
voltak, most egy rozsdasárga markoló pihen előttük, 
várja a hétfő reggelt, szemközt az új társasház 
legfelső emeletén a tetőterasz loggia-ját ácsolják a 
munkások.

A  Gát utca Haller felőli végénél, a Champion 
presszó előtt, a sarkon két kis roma lány játszik, 
krétával rajzolnak az aszfaltra, illetve nem is igazán 
rajzolnak, inkább csak színes vonalakat húzogatnak, 
aztán meg dobálják a krétacsonkot, mint egy apró 
labdát.

-  Miért fényképeztek?
-  Megengeditek, hogy lefényképezzünk ben

neteket?
A  nagyobbik lány arcán -  lehet vagy nyolcéves 

-  hihetetlen boldogság ragyog föl.
-  Akkor benne leszünk egy könyvben?
-  Meglehet.
Lám, van még, aki örül a kortárs magyar iro

dalomnak.
A  két kislány felpattan, átölelik egymást, a színes 

krétát, akár valami virágot mutatják a kamerának. 
Ebben a pillanatban nyílik a Champion ajtaja, tes
tes asszonyság lép ki rajta.

-  Mit akar? -  néz rám. Mögötte még ott lógnak 
a mennyezetről a szilveszteri díszek, színes, ezüst 
és arany szalagok, angyalhajak, mint a karácsony
fákon. Az asztaloknál egy család ül, apa, gyerek, 
nézik a fali polcra felrakott tévét.

-  Semmit -  lépek hátra.
-  Na azért -  csukja be az ajtót.
-  Mit akart? -  kérdezi tőlem Gyuri.
-  Semmit -  lépek felé.
-  Na azért -  rakja el a gépét.
A  Tompa utca és a Liliom utca sarkán fitnesz- 

szalon hirdeti magát, kovácsoltvas keretben lóg a 
fejem  fölé a tábla, rajta a felirat: lávaköves 
masszázs. Hűvös az idő, valami hódara is szitál, a 
körúti sarkon a Hotel Swing, ötemeletes nagy
polgári ház, az alsó szinten peep-show és kellékbolt, 
illetve az étterem, állítólag az első három emelet 
már bordély, a felső kettőben még tartják magukat 
a lakók. A  sarkon és végig az épület előtt fehér 
papírlapok v ilágítanak a v illanyoszlopokra 
ragasztva. Barna ragasztószalag tartja őket, és rajtuk 
a következő felirat:

„Eltűnt!
Az életemből, 2004. jan. 6-án és azóta semmi

lyen kapcsolatba nem tudtam lépni vele.
Aki látja, hívjon azonnal és mondja meg neki, 

hogy szeretem őt, és ő kell nekem. 
Személyleírása:
Neve: Huskó 
Gyönyörű szőke haj,
Elbűvölő arc és mosoly 
Hihetetlen határozottság és 
akaraterő.”
Ennyi áll a papíron, és mellette sehol egy 

telefonszám, egy cím.
Kinek szól a hirdetés?
Egyszerű a válasz.
Mindannyian Huskók vagyunk. Gyönyörű szőke 

haj, elbűvölő arc és mosoly, hihetetlen határozottság 
és akaraterő.

A  Tompa utca végénél benézek a gíroszoshoz. 
Ide j árunk enni, ha úgy adódik, az egyik kiszolgáló 
egyszer elmesélte, hogy Libanonból jött, végzett
sége szerint egyébként altatóorvos, dolgozott is 
néhány évet kórházban, de itt, a pult mögött jobban 
érzi magát. Átvágok a Bakáts téren, ünneplőbe 
öltözött család jön velem szembe, apa és mögötte 
három gyerek, nagy csokor virággal, egyenesen a 
frissen vakolt szülészeti klinikára tartanak. A  tér 
túloldalán, a Ferences templommal szemben a 
kerületi házasságkötő terem. Két éve itt volt Tolnai 
Öttó és Jutka állampolgársági esküje, papíron is 
magyarok lettek.

F énylik a Ráday utca díszburkolata, kihalt az utca. 
Kövér férfi lép ki elém az egyik kapualjból, dü

hösen ordít vissza a félhomályba:
-  Megyek a csarnokba kenyérért!
Még akkor is mérges, ahogy átvág az úton, a 

melegítőnadrágját felhúzza csaknem a hónaljáig.
A  Kálvin téri aluljáróból elköltöztek már a haj

léktalanok. Hetekig laktak itt, matracot, paplant is 
hoztak, jelenlétükkel két sávra osztották az ívelt 
felvezető járatot. Alighanem hideg volna már itt 
nekik, vagy jobb helyet találtak. Csúszik a lépcső, 
jön a fagy. Már a Múzeum kerítése mellett megyek, 
amikor észreveszem, hogy nem is esik, se eső, se 
hó, mégis tartom a fejem fölött az ernyőt, fekete 
ernyő, jó lesz az még valamire.

Hétfő van, a hét első napja.
Huskó. Aki látja, hívjon azonnal és mondja meg 

neki, hogy szeretem őt, és ő kell nekem.

3.
Reggel, amikor kinéztem az ablakon, láttam, 

hogy két nő áll az utcasarkon, kabátokba, sálakba 
és sapkákba bugyolálva. Szinte egyenletes vas
tagságúak voltak mindenütt, de azért kétségkívül 
nők. Álltak a sűrűsödő hóesésben, az egyiküknél 
egy üveg pezsgő volt, a másiknak a kezében más
fél literes narancslé, néha cseréltek, úgy ittak. Mint 
a rómaiak a langyos mediterrán éjszakákon, na
rancslét pezsgővel.

Velem szemben, vagyis a harmadik emelet ma
gasságában, a fa csúcsán egy hatalmas varjú egyen
súlyozott, már-már úgy tűnt, hogy megpihen, de 
ilyenkor meghajlott alatta az ág, látszott, mindjárt 
lebillen, akkor csapott egy-kettőt a szárnyaival, 
könnyített a súlyán, de nem repült el, újra az 
ághegyre nehezedett, s megint lebillent, tömör, 
fényesen fekete volt a teste, a kopár ágak közül 
kilógó gallyacska pedig vékony és gyenge, 
meghajlott, a varjú lebillent, csapott a szárnyaival, 
de nem repült el.

Eszembe jutott egy történet, amit most hallottam. 
Egy lány a kihűlt szerelem romjain még egy utol

sónak szánt próbát tesz a kapcsolat megmentésére. 
Arra a hétre két televízió-újságot vesz, s megkéri a 
párját, jelölje be, milyen filmeket, műsorokat 
nézzenek meg összebújva, szerelmesen. Amikor 
aztán a két újság bekarikázásait összevetik, a lány 
összecsomagol és elköltözik. A  karikák közt nem 
volt egyetlen egyezés sem.

Reggel, amikor kinéztem az ablakon, esett a hó. 
Egy másik ismerősöm pszichológusként dol

gozik. A  múlt héten hosszan időzött nála egy idős 
nő, nehezen, mégis sokáig beszélt, tele volt fé
lelemmel, aggodalommal. Meg is csúszott az egész 
rendelés, felborult a nap.

Késő délután, amikor az ismerősöm végzett a 
rendelőben, sietni kellett, ugyanis új lakást akarnak 
venni, megvolt a cím, hogy aznap mit kell megnéznie. 
A  megadott helyen sokáig csengetett, de senki nem 
nyitott ajtót. Végül aztán a szomszédhoz kopogott 
be, hátha az tud valamit. Az ajtó előbb kinyílt résnyire, 
majd visszacsapódott és sokáig zárva maradt. Végül 
lassan, nagyon lassan tárult fel. A  délutáni néni állt 
az ajtóban, hófehér, rémült arccal, és csak ennyit 
kérdezett: doktor úr, hát ekkora a baj, hogy ide is 
utánam jött?

Felhúztam a redőnyt, kinyitottam az ablakot. 
Nem öltöztem utcai ruhába.
Nem beszéltem senkivel.

Folytatása a II. oldalon
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Becsuktam az ablakot.
Mosakodni..., na jó, megmosakodtam.
Az ágyat se vetettem be.
Nem léptem ki a lakásból.
Nem óhajtom fölboncoltatni, amíg élek.
A  ház túloldalán dübörögtek a gépek.
Hadd maradjon az, ami vagyok, zárt, egész és titkos. Okozzon nekem 

ezután is ilyen érthetetlen gyötrelmeket és örömöket. Halálommal pedig 
teljesen semmisüljön meg, mint valami fölbontatlan levél.

Reggel kávét ittam, aztán vizet, késő délutánig nem is ettem.
Egyszer egy nagy magyar író, akivel a Jókai téren sétáltam, akkor 

már csaknem hatvanéves ember, hosszan beszélt arról, miképpen lehet 
sikeres európai íróvá válni, miképpen lehet a perifériális német piachoz 
képest az igazi centrumba, az angol és a francia köztudatba bekerülni.

Okosan, szépen beszélt.
Nem szerettem hallgatni.
Aztán megállt, ránézett a késő délutáni napfényben horzsolódó 

házfalakra és ennyit mondott: Nemsokára hatvanéves leszek. Az jutott 
valamelyik nap az eszembe, hogy ez nem is lehetséges. Évek óta ülök 
szemközt egy fallal, történeteken gondolkodom, és közben észrevettem, 
hogy elment az életem.

Jó volt a ma, egész nap itthon voltam.
Mondatokat írtam, egyforma sorokat egymás alá.
A  ház túloldalán dübörögtek a gépek.
Valamikor a nap folyamán elállt a hóesés.
Leeresztettem a redőnyt.
A  számítógépből fúvó hűtés meglebegteti a falra tűzött j egyzeteimet.
Csend van a szobában.
Egész nap ki se mozdultam.
Nem is öltöztem át.

4 .

Reggel besütött a Nap a redőnyön át is, sárga fény öntötte el a p  erenc 
teret.

Lent, a betonpadok előtt kutyák kergetőztek.
A  fürdőszobában a tükör mögött megint burukkoltak a galambok.
A  szemközti ház ablakain csillogtak a visszaverődő napsugarak.
A  piros cseréptető fölött két repülőgép kondenzcsíkja fehérlett.
Egy férfi ment át a téren, rövid ujjú vörös trikó volt rajta, buggyos 

melegítőnadrág, nem sietett.
Se sapka, se kalap, így indultam el, aztán meg már lusta voltam 

visszafordulni, pedig már néhány lépés után is rettentően fázott a fe
jem, a Tompa utca és a Körút találkozásánál, ahogy átmentem a zeb
rán, láttam, egy feketébe öltözött ember áll a járdaszélen, fekete volt a 
sapkája (neki volt), a kabátja, fekete a nadrágja, a cipője és fekete a 
szemüvege is. Mozdulatlanul állt, felemelt fejjel, szemközt a délelőtti 
Nappal. Néztem, hogy mit néz odafönt az égen.

Se felhők, se madarak.
Átmentem a Körút túloldalára, elindultam a Bakáts tér felé, s ahogy 

visszanéztem, az a férfi még akkor is ott állt, nem mozdult, nézett bele 
egyenesen a fénybe.

Csörgött a villamos, a drogéria előtt egy biztonsági őr cigarettázott, 
felül csupán egy rövid ujjú fehér inget, nyakkendőt viselt, reszketett a 
hidegben.

A  gíroszos ráérően pakolgatott a pult mögött, a kirakatban lassan 
forgott a nyársra zsúfolt hús.

Anyádat!, üvöltötte mellettem egy férfi, mobiltelefont szorított a 
füléhez, a másik karjával szélesen hadonászott.

A  videotéka előtt két gyerek veszekedett, a kezükben pénz volt.
Alacsony, vékony csontú nénike totyogott el mellettem, olyan szaga 

volt, mint egy darab nyers kolbásznak.
A  klinika előtt tilosban parkoló autó állt az úton, villogtak az 

elakadásjelző lámpái.
Visszanéztem: az a feketébe öltözött férfi még ugyanúgy, mozdulatlan 

meredt a fénybe.
Nézte a Napot.

Délután Gyurival fényképezni mentünk, felmásztunk az Ipar
művészeti Múzeum tetejére. Az épületért felelő gondnok vezetett fel 
bennünket, lift a másodikig, aztán oldallépcső, vaslépcső és a padlás, 
hatalmas, kútszerű mélyedések, félhomály, boltívek, mintha nem is 
három emelet magasságban, de valami régi pincében volnánk, a 
gerendázaton deszkajárda vezet végig, recsegett a talpunk alatt. Oldalt, 
mint valami elfeledett kínai agyaghadsereg, ott sorakoznak a pótlásra 
tartalékolt majolika oromdíszek és vízköpők. A  cserepek közt tűszúrások 
a fények.

A  tetőről még egy meredek belső vaslépcsőn lehet felkapaszkodni a 
kupola bejáratáig, onnan fentről, testközelből akárha egy hatalmas 
sárkány bőrét néztük volna: zöld pikkelyek és sárga tarajok, végig a 
gerince mentén. Az ajtó nagy sokára, nehezen nyílt, a Nap átsütött a 
dísztermet fedő üvegpiramison. Aztán már bent voltunk a toronyban, a 
gömb formájú kupolában.

pélhomály.
Mint egy hatalmas fémépítő játék: vas tartóelemek, csavarok, egyéb

ként semmi, csak a gömb formájú üresség. Egy kiürített zöldhagyma.
Odakint zúgott a szél.
Rozsdás, rozoga, keskeny csigalépcső vezetett fel a kupola sugarában 

a tetőig, eltolható vasajtó nyílt legfelül, odébb löktük, és már kint is 
voltunk, fent a Múzeum legtetején, az Üllői út, Perencváros, Budapest 
fölött.

A  tolóajtót és a sárga majolikaoszlopokon álló kis kupolácska belsejét 
vastagon borította a madárszar. A ropogósra száradt guanó közt, két 
alig tollas galambfióka mumifikálódott hullája hevert.

-  Szép? -  kérdeztem Gyurit.
-  Szép -  bólintott.
Szép.
pújt a szél, a Gellérthegy lábánál, a Rudas fürdőnél mégis valami 

makacs, fehéres pára lebegett, odafent, a domboldali fák között jég
foltok fénylettek, a Duna nem is látszott, csupán messzebb, a Lágy
mányosi híd előtt, a házak közt csillant meg, nem is folyó, inkább fodros, 
göröngyös bádogút, ami sehová nem vezet, a Gizella-malom szögletes 
tornya úgy sötétlett a tetők fölött, mint egy ottfelejtett, lakatlan őrbódé, 
mögötte a daruk sárgás vaskarjai, s közben egyre csak zúgtak alattunk 
az autók, a Perenc körúti aluljáróból csapatnyi gyerek ömlött ki a szürke 
aszfaltra, és a Corvin mozi előtt színes dzsekiben állt a cukrozott 
mandulát kínáló árus, a kerekes bódéja fölött édeskés szagú levegő 
remegett.

Néztem a várost, és láttam, hogy az összemosódó háztetők fölött 
olyan a Kálvin tér templomának tornya, akár egy kihűlt kémény.

Arra szoktam naponta kétszer eljárni.
Az egy másik város, az egy másik Budapest. A  sirályok bejönnek a 

házak közé, szemetet keresnek, vagy kiülnek a telelésre kikötött haj ók 
tetejére, akár a felpuffadt nejlonszatyrok.

A  Bazilika kupolája magasan a föld fölött lebegett, elpáro
logtak alóla a falak. Messze, Angyalföld felől úgy csillogtak a 
toronyházak, mint valami tévedésből leengedett műanyag redőny 
csíkjai.

Buda felől vörös volt már a felhők szegélye, sütött a Nap, mégis, a 
háztetők szürkén olvadtak egymásba, szürke falak és szürke ablakok, 
és a város szélei is valami barnás, füstös bizonytalanságba süllyedtek 
el.

-  Hideg van -  mondtam Gyurinak.
-  Nagyon -  szívta meg az orrát.
Lem ásztunk a csigalépcsőn, a tolóajtó sehogy sem  akart 

visszacsukódni, ahogy Gyuri küzdött vele, potyogott a fejére a száraz 
galambszar.

Amikor a Kinizsi utcára értünk, összehúztam magamon a kabátomat. 
pázott a fejem, úgy éreztem, egy pöccintéssel le tudnám törni a fülem.

Egy férfi és egy nő jött velünk szemben.
A  nő óvatosan vezette a férfit, segített neki átmenni az úton, fogta a 

kezét.
A  férfi fekete sapkát, fekete kabátot, fekete nadrágot, fekete cipőt, 

fekete szemüveget viselt, lassan lépkedett, és közben folytonosan fölfelé 
nézett, föltartotta a fejét, mintha keresne valamit, fölfelé nézett, az eltűnő 
délutáni fénybe.

KERESZTESI JÓZSEF

Anziksz
„Allani, némán, mint a Mátra,
Nem nézni előre, se hátra.
Nem erőlködni befelé sem,
Csak bámulni a létezésen,
Es mindent köszönteni szépen, 
Minden valók testvéreképpen.”

(Sík Sándor-emléktábla 
a mátraszentimrei templom falán)

mint a Mátra nyugton lenni 
várni ne történjék semmi 
eget-földet körbezárni 
konzerválni konzerválni 
várni mintha villamosra 
nem köll abcúg légiposta 
állni némán mint a Mátra 
puhakalap sétapálca 
turkálni a rőt avarban 
bakancs távcső kis rovartan 
könnyü séta túraképpen 
nem sietni befelé sem 
nem rohanni nem staféta 
halálvágta könnyü séta 
ebéd előtt két cent törkölyt 
pohár sör és zónapörkölt 
egy pogácsát zsebre tenni 
pincérnőkkel elcsevegni 
kora őszi lepkeszámtan 
elcsevegni holtra váltan 
szemlélődni mint egy állat 
jár a szíved ingajárat 
buszsofőrök bőrzekéje 
öreg néne őzikéje 
szentmisére félhatosra 
kis rovarként széttaposva 
kelj föl és járj erős túlzás 
fölmorajló fenyőzúgás 
várni várni mint a bonbon 
papírjából míg kibontom 
édes létezésbe mártva 
állni némán mintha hátha

Melyben érvénytelen
búcsúcédulájá t
loboytatja

régi kedves annók 
hozzátok suhannók

Elismerem fölényetek, 
ti régi szőranyák!
Borítsa borzas fejetek, 
a lomposat, a kereket 
a könny, a szőr, a nyák.
Ti prémjevesztett nagykabát, 
mit molysohaj jár át meg át -  
ó, régi szőranyák!

Ti pézsmaszag, ti naftalin, 
ó, régi szőranyák!
Ti fröccs az élet asztalin, 
ti sósperec, ti aszpirin, 
ti rozsdás hintafák!
Hová röpült a svung, tovább? 
S a testmeleg, jaj, merre szállt, 
ó, régi szőranyák?

Eljött az éj, a nagy hideg, 
ti, régi szőranyák!
A  villany alszik, nem zizeg, 
se nyál tükrén az enzimek, 
bújnék megint tehát, 
de túlnan már a drótanyák 
gacsos kezükkel lusta pá-t 
-  nahát, nahát, nahát...
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„...az irodalom szóljon bele a politikába"
-  Interjú dr. Koncz Gáborral, a Magyar Kultúra Alapítvány igazgatójával -

Folytatás az I. oldalról
Én nem várom el, hogy engem bárki eltartson. 

A  folyóiratokat tartsák el az olvasók, valamint a 
folyóirat szellemisége és az olvasók mögött lévő 
gazdasági erők.

- N e  is pályázzanak?
-  Dehogynem. Az első számú feladat egy szer

kesztőségben, hogy remekül és alaposan el kell 
sajátítani a pályázás technikáját. Ez, ha most fur
csának is tűnik, de pontosan olyan szakmai fela
dat, mint a kapálás, a vályogvetés, vagy az írás. 
Meg kell érteni a pályázati kiírást, az alá be kell 
tudni rendezni a saját értékeinket. És végül azért 
mindenkinek el kell fogadnia, hogy az erővi
szonyok -  értékbeli vagy elfogultsági erővi
szonyok -  döntenek. De hangsúlyozom, a hoz
zánk beérkező folyóirat-pályázatok esetében 
nem em lékszem , hogy politikai elfogultság 
egyáltalán fölmerült volna.

-  Ha mindenki tökéletesen pá 
lyázna, akkor mindenki nyerne, ez 
viszont illúzió. Amikor asztalára 
borítják a pályázatokat, sosem 
merült fe l önben, hogy túl sok az 
irodalmi folyóirat? A statisztikák 
szerint több mint kétszáz várja ol
vasóit az amúgy is szűkös és be
határolt lappiacon.

-  Ha történelmileg közelítjük 
meg a problém át, k iderül, az 
eltarthatósági-képességéhez v i
szonyítva örökké tú l sok iro 
dalm i, m ű v elő d ési fo ly ó ira t 
zúdult a magyar olvasókra. Tudo
m ásom  szerin t a legnagyobb 
fo lyóirat-gyűjtem ényt a kecs
keméti református könyvtárban 
őrzik, ott bárki megnézheti, hogy 
az elmúlt évtizedekben, évszá
zadokban hány folyóirat született.
Ugyanakkor óriási jelentőségű, 
sikerű folyóiratok szűntek meg a 
tö rténe lem  fo lyam án , s nem  
csupán egy-két számot megért, 
tiszavirág életű kisebb vidéki 
lapok. A  hatalmas konkurencia ne 
riasszon vissza egyetlen szerkesz
tőséget sem a pályázatoktól. De 
arra sem szabad számítani, hogy 
mások, valahol az országban, va
lamilyen alapítványi kuratóriumban, egy bizott
ságban, országos pénzekből e ltartják  a mi 
lapunkat. Miért tartanák? Sokan pályáznak, hogy 
megrendezzenek egy falusi ünnepséget, aztán 
várják a központi támogatást. Pedig az ő ünnep
ségük. Pérsze, ha a nemzetnek adnak ezzel va
lamit, akkor jogos a pályázat.

-  Tegyük fel, egy szerkesztőség sikeresen pá 
lyázik, felsóhajtanak, mert a kapott pénzből 
újabb évet húznak ki. De felmerül a szerzőkben, 
kinek írnak, egyáltalán, ki olvassa el novellájukat 
vagy versüket.

-  Én úgy vélem, a lehető legfontosabb, hogy 
a helyi, regionális irodalmi, kulturális lapokat a 
helyi értelmiség, a helyi ifjúság, helyi vállalko
zók, a középosztály olvassa. Annak érdekében 
kell marketing-módszereket és eladási, terjesz
tési stratégiát kialakítani, hogy a helyi lap a he
lyiekhez jusson el. S ezzel ellentétben azt látjuk, 
hogy a legtöbb helyi lapot hiába keressük az il
lető régió könyvesboltjaiban, újságosstandjain, 
áruházaiban, főiskoláiban, mert egyszerűen 
hiányzanak. E l kellene végre érni azt, hogy

helyi könyvtárak, múzeumok, egyházak, iskolák 
a lapot megrendeljék, olvassák és írjanak is bele. 
És a helyi vállalkozók hirdessenek benne. Mert 
ha a folyóirat rendelkezik olvasótáborral, akkor 
megéri hirdetni benne. Az élet azonban teljesen 
ellentétes képet mutat. Meg kell nézni a regio
nális folyóiratokat, melyikben hány hirdetés 
található. Amelyikben egy sem, az meg sem 
próbálja, hogy pénzt teremtsen elő.

-  Ezzel azt akarja sugallni, hogy az egészség
ügy mintájára, ahol a kórházak élén gyakran 
nem orvosok, hanem menedzserek állnak, a szer
kesztőségeket is szintén menedzserek irányítsák?

-  Természetesen. A  gazdaság a mindenkori tá- 
gabb kultúrának a része. Az ázsiai, az indiai, az 
európai az amerikai kultúrának része a gazdaság, 
és hogy ha a szűkebb szellemi kultúrából in
dulunk ki, akkor azt látjuk, hogy ez a szűkebb

kultúra teremtette a gazdaságot. Lásd reformá
ció, lásd számítógép-korszak, lásd tudás-társa
dalom. Következésképpen, az irodalmi lapokhoz 
magától értetődően kellenek menedzserek, kel
lenek marketinghez, közönségszolgálathoz, is
mertebb nevén píárhoz értő szakemberek. Az iro
dalmi, kulturális folyóirat egy termék, amit el 
kell tudni adni, el kell tudni juttatni a releváns 
közönséghez. Ki a releváns közönség? Az előbb 
felsoroltakon kívül a régió területén lévő szo
ciális otthonok, öregotthonok, nőgyógyászati, 
fogorvosi várószobák, a csomópontok, vasút
állomások, buszmegállók, és hadd ne soroljam, 
tehát azok a helyek, ahol az emberek nagyobb 
számban megfordulnak.

Persze, nem elképzelhetetlen az sem, hogy egy 
íróember álljon egy lap élén. Polyóiratot remekül 
vezethet író is, ha ért a menedzsmenthez. De 
helyesebbnek tartom, ha az író ír, és ha ezen túl 
van még energiája és tudása, akkor menedzsel
jen. Ha pedig nincs, akkor mondja meg me
nedzserének, hogy ő mire gondol, mit szeretne 
megvalósítani. Tehát azt javaslom, hogy a regi

onális folyóiratok legyenek ott a regionális cso
m ópontokon, intézm ényekben. É s abban a 
pillanatban a vállalkozók, a pénzforrások, fel
fedezik benne a hirdetési lehetőséget.

-  Sok szó esik az írótársadalom megosztott
ságáról, a különböző csoportosulások, műhelyek 
közötti halk vagy zajos, lapok címoldalára kerülő 
harcokról, helyezkedésekről.

-  Az hogy betesznek egymásnak, elszomorító
nak és nagy bajnak tartom, de hát a világ mindig 
is ilyen volt. Ráadásul a művészek körében szinte 
magától értetődik az irigység. Náluk jobban, a 
tudománytörténet szerint csak a közgazdászok 
gyilkolják egymást. Persze, jó, hogy álláspontok, 
csoportok, csoportosulások vannak, a baj nem 
ez, hanem az, hogy nem hallgatják meg egymást, 
nem figyelnek egymásra, és nem tanulnak egy
mástól. Higgye el, ha rám valaki kígyót-békát

kiabál, akkor először is hálás vagyok érte, mert 
figyel rám. Ha közben még olyanokat is mond, 
amiből kiderül, netalán neki van igaza, akkor 
még hálásabb vagyok. Tehát adja meg a sors az 
írónak azt a kegyet, hogy valaki végigolvassa a 
művét, és utána ne értsen vele egyet. Persze jobb 
az, ha egyetért vele, és még szereti is, de ha nem 
ért vele egyet, az esetleg az irányultságát, gon
dolatvilágát, m ondanivalóját, netalán á llás
pontjának felülvizsgálatát sokkal jobban elő
segíti. Én azt mondom, hogy a szellemi küz
delmet -  azt hogy én mit gondolok másról, a 
világról -  ne keverjük össze az anyagi megélhe
téssel. Kazinczy például miután borzasztó szen
vedések és kínlódások után kijött a kufsteini fog
ságból, a birtokán elkezdett egy óriási levelezést, 
egy óriási irodalm i-szervező tevékenységet, 
nyelvújító munkásságot, mert a birtokainak a 
jövedelm ét erre fordította. Ezt csinálta páy 
András, Pálóczi Horváth Adám és még nagyon 
sokan mások.

Illyés Gyulának is mindig volt fizetett állása, 
ami nem kötődött az irodalomhoz. Vagy em 

líthetném Nagy Lászlót, akinek már irodalom
közeli, képszerkesztői állása volt, tehát tudo
másul vették, hogy a betűvetésből képtelenség 
megélni, ezért más, hatékony munkát folytattak, 
aminek jövedelme szerényen bár, de lehetővé 
tette, hogy irodalommal foglalkozzanak.

Az irodalmi lapoknak ezt a tömegét ezzel a 
szervezés-technikával, amivel most dolgoznak, 
az olvasók nem hajlandóak eltartani. Egy, mert 
nem is tudnak róla, kettő, mert nincs érdekelt
ségük, hogy olvassák. Am ha egy regionális fo 
lyóirat minden szám ában a régióban élő te 
hetséges gimnazistáktól, egyetemistáktól, ta
nároktól, mérnököktől, orvosoktól vannak írá
sok, akkor lehet azt mondani, hogy ugyan vegyen 
már meg száz darabot.

-  Az emberek szívesebben olvasnak bulvárt.
-  Nem tudom, hogy ki mennyire olvas bulvárt, 

de az orvosi rendelőkben, kozmetiku
soknál, fodrászoknál, várótermekben 
bulvár-rem ittenda van. De nincsen 
szépirodalmi rem ittenda, és láttam 
már több száz remittendát a folyóira
tok szerkesztőségeiben porosodni. Én 
például a Magyar Kultúra Alapítvány 
ég isze  a la tt m inden  rem itten d á t 
átveszek, és minden nagy konferen
cián  k itesszük  a b e já ra t m elle tti 
asztalra, hogy azok, akiket érdekel, 
vigyék el. És minden alkalom m al 
látok felderülő arcot, hogy jé, mert 
megtalálta benne egy ismerős nevet, 
vagy egyéb hasznos információt.

Az internet korszákban ez azért 
fontos, m ert nincs m inden fent a 
v ilág h á ló n . A  szám om ra fo n to s 
dolgok jelentős része például hiányzik 
az internetről. Ha a folyóiratok azt 
m ondják, hogy eleve rem ittendát 
képeznek, és ezt eljuttatják az olva
sóhoz, ismétlem, oda, ahol az emberek 
várakozva eltöltenek tíz percet, egy 
órát, abban a p illanatban lesz o l
vasójuk.

-  Magyarán, fussanak az olvasók 
után? Miért nem várhat el annyit egy 
irodalmi lap, hogy az érdeklődő ol
vasó is közelítsen felé?

-  Az irodalmi folyóiratoknak is el 
kell ju tn i oda, ahova elju to ttak  a

m űvelődési otthonok: nyitn i a közönség, az 
érdeklődők felé. A hova elju to ttak  a könyv
tárak, hogy m ertek szolgáltatók lenni, ahova 
eljutottak a múzeum ok, hogy közönség-barát 
in tézm ény  le ttek . Pölösleges a sz e rk e sz 
tőségekben  őrizgetn i a csontvázat. B em u
tatn i, elm agyarázni, értelm ezni kell az iro
dalm at. Sajnos az irodalm i fo lyó iratok  még 
táv o l á lln ak  ettő l, inkább  panaszkodnak , 
hogy nem  kapnak állam i tám ogatást. M iért, 
am ikor a szocializm usban állam i tám ogatást 
kaptak, akkor jobb volt? Ha jó l tudom , az 
írók és az irodalm i folyóiratok többsége ezért 
küzdött, hogy ez m egszűnjék. Tehát, ha az 
elm últ, és azzal együ tt elm últ a közpon ti 
pátyolgatás, akkor az egyik jó , a m ásik nem? 
A  piacgazdasággal együtt jár a m egm éret
tetés.

Vannak olyan panaszok és jelek, hogy az iro
dalom önmagában fortyog. Ez nem jó, mert se
hova se vezet. Nyitni kell a társadalom irányába, 
mert amikor régen ezt tették, akkor megjelent a 
gazdasági támogatás is.

„Vannak nagy írók, és vannak nagy
/

olvasók. En nagy olvasó vagyok” -  
állítja önmagáról Dr. Koncz Gábor, 
55 éves közgazdász, aki irodalom  
mellett rengeteg közgazdaságtant, 
menedzsmentet is olvas.
A  Magyar Kultúra Alapítvány igaz
gatói teendői mellett szakít időt arra 
is, hogy írjon, előadásokat tartson, 
egyetem en kultúra-gazdaságtant, 
rendezvénytant oktasson, vagy mű- 
velődés-gazdaságtani kutatásokat 
irányítson és folytasson.
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l .
Úgy hírlett Budán, a török már bevette Jajca 

várát, bár biztosat még nem lehetett tudni. Az 
igricre vártak, aki a régi iskolához híven gya
logszerrel érkezik, és lantjátékkal kísérve dalba 
önti a faktumot. Teltek-múltak a napok, de nem 
jött. Mátyás király izgatottan föl-alá járkált a 
trónterem ben, és átkozta az avétos magyar 
hírszolgáltatást. Ekkor kitárult az ajtó. A  szolga 
volt.

-  Pelség -  mondta -  Itt van!
-  Eresszed be azonnal!

Ajtócsapódás. A király helyet foglalt a trónon, 
és mikor újra kitárult az ajtó, azt hitte, nyomban 
gutaütést kap. Ugyanis egyszerre három igric állt 
előtte, kezükben a lantot szorongatva. Dülön
géltek és csukladoztak.

-  Elő a farbával, te langaléta... -  mutatott a 
király az egyikre.

-  Vad nyíhil-zááá-por áztatta a földeeet. -  
kezdte a langaléta. -  Egy napsugááár csihizmá- 
áám orrááán fi-hi-cánkooolt...

-  Elég! Valami konkrétum?
-  Pelség, hukk, én cikk-lusokban éneklek. A  

valóság ezernyi kristálylapját ragasztom egy- 
gyéhé.

-  Ragasszátok arccal a vár falára! -  üvöltött 
Mátyás, a strázsák pedig vitték a szerencsétlent.

Az igricek közül előlépett a siheder kü l
sejű.

-  A  török lányoknááál nincsen szebb. Nedv- 
dúúús v irág ja ik n ááá l n incs ke llem esebb . 
Aranylohóóó germán söhőőőrrel locsóóóva...

-  Hallgass bitang! Hogy mered dicsőíteni a 
török lányokat és a germán sört?! -  A  király hí
vatta Soós Edét, művésznevén a Cséphadarót. 
Azért hívták Cséphadarónak, mert olyan gyorsan 
tudott botozni, hogy az elítélteket szabályos mó
don a deresbe passzírozta. -  Száz botütést a lő
csére -  utasította Edét -  miközben a legrútabb 
mosdatlan cigánysszony guggoljon arca fölé, 
szoknyátlan!

A  maradék két hírnök reszketett, és a lant
jukba kapaszkodtak.

-  Most te jössz! -  intett Mátyás.
Az igric kinyitotta lantját, mint valami titok- 

ládikót. Kivett belőle egy halom sűrűn teleírt pa
pírost és olvasni kezdett.

-  Cím: Jajca alatt. Első fejezet. A  férfi, aki 
Jajca várában szolgált, nagy vitéz volt. Már ba
jusza állása amolyan sejtetően hatott a gyanútlan 
b ak fisok ra , ezt tö rö ln i, izé ..., tehá t 1458 
zimankós telén elhatározta, ideje volna Komá
romba utazni, mert egy régi-régi emléket őrzött 
szívében egy nőről, akiről hét fejezet múlva ki
derül, hogy Stossz Erzsónak hívják...

-  A  csatát mondjad!
-  Még nem készültem el. A  drámaiság csak 

lassan bomlik ki.
-  Aha. Egy újabb regényíró. Ötezer oldalt 

fogsz írni! Két mázsa nyers fakérget zabálsz 
meg, és a saját ürülékedből gyúrsz papírt!!

A  dühös király hatalmas aranyjogarával a 
tenyerét ütögette, és az utolsó igricre szegezte 
tekintetét. Ez a hírnök ábrándosan bámulta a 
mennyezetet.

RÁTONYI CSABA

Mátyás király 
és az igricek

-  Vigyázz ám -  szólt az igazságos -  a hadihí
reket akarom hallani. Ha te is valami ostobaság
gal állsz elő, izzó drótot csavartatok a herédre!

-  Khm... Legyek jönnek a masszából. Talán 
egy citromban élünk?...

-  Ostobaság! -  A  strázsák hipp-hopp meg
fogták az ábrándos képűt, vitték a kamrába. 
De a királynak eszébe jutott valami extra frixi. 
-  Ha már ennyi sok okos gondolat szorult a fe
jedbe -  mondta -  akkor csinálj hasznos dolgot! 
Pejjel kell porrá zúznod a Gellérthegyet!

így esett, hogy Mátyás a jajcai eseményekről 
semmit nem tudott meg. Viszont legalább a napi 
igazságosztás rutinosan ment. Elhatározta, hogy 
véget vet a tarthatatlan állapotnak. Eszébe jutott 
a híres Bell, aki megreformálta az angol hír
szolgáltatást.

2.
Ez a Bell nem véletlenül volt messze földön 

híres. Azt csiripelték a verebek, hogy VII. Henrik 
a londoni központból beszélni tudott a Manches
terben tartózkodó érsekkel. Ezt a magyar udvar 
feletébb rejtélyesnek találta. Másfelől példaként 
szolgált a német hírszolgáltatás is. Pürge pos
tagalambjaik a Lipcse-Valencia tengelyen meg
bízhatóan fuvarozták az információt. Míg nálunk 
az igricek csak ittak, henyéltek, és már B ártfa- 
Palánka távon átalakult a feladott üzenet. Há
borút viselő ország lévén ez nagyon sok kel
lemetlenséget okozott.

„Egyesítem a két módszert! -  gondolta M á
tyás. -  Egyrészt én leszek a leginformáltabb re
neszánsz uralkodó, másrészt új és magyar szár
nyakon fog szállni a dal!”

Tehát Mátyás ötezer darab első osztályú pos
tagalambot rendelt, és még háromezer másod
osztályút. Angliába egy lantos igricet küldött -  
kapott lovat, aranyat, és meghagyta neki, hogy 
munkája végeztén telepedjen le ott.

Postafordultával megérkezett Budára mindkét 
szállítmány, hatalmas karavánok hatalmas ládá
iban. Mindjárt ezernyi gond tornyosult a király 
fölé. Először is nem volt elég hely a ládáknak. 
Az audiencián a következő szavakat intézte a 
nyüzsgő talián udvarhoz.

-  Barátaim! Egy rövid időre kimenőt kaptok 
a közeli hegyekbe!

-  Pelség, ezt nem teheti! -  hüledezett Galeotto 
Marzio.

-  A  haladás megköveteli az áldozatot.
-  De hogy fogunk mi élni? Mit fogunk enni, 

megint disznóbőrt? -  E szavak megérintették a 
király szívét. Állat két ujja közé fogta, mint aki 
erősen gondolkodik, aztán így szólt:

-  Kuss!
A  taliánok vérig sértve, gőgös arccal távoztak 

a trónteremből.
S ezalatt már javában folyt a kirakodás...

A  munkálatokat Dömösi Targonya várparancs
nok irányította, kevés sikerrel. A  használati uta
sítás szerint a galambok csak kézzel morzsolt 
friss kenyérbelet ehetnek, s ha idegesek, énekelni 
kell nekik. E jószágok azonban rémisztően kö
vérek voltak, s a rácsok közül kidugva fejüket, 
megcsípték a vitézeket. Szegény Targonya os
torral kényszerült munkára bírni embereit. -  Eh, 
méghogy fürgék ezek a tollas... kurvák! -  átko- 
zódott, miközben egy megszeppent vitézt taszi- 
gált a ketrecek felé -  Mi a kénküves rossebet 
akarhat velük Mátyás?...

A  helyzet bonyolultságát csak fokozta a rej
télyes angol szállítmány. A ládákban vastag, 
fémből húzott vezetékek feküdtek, böhöm spul- 
nikra tekerve. Mátyás büszkén tekintett ezekre, 
ám egyelőre tanácstalan volt fölhasználásukat il
letően, ugyanis VII. Henrik nem küldött hasz
nálati utasítást. S mivel az udvar tudós nélkül 
maradt, fölkereste Kinizsit. Kinizsi pompásan 
érezte magát, amióta kimenőt kaptak a taliánok, 
hisz végre nem kellett latinul diskurálnia a főu
rakkal. Éppen a vadászteremben tartózkodott, 
ahol egy malomkővel végzett fekvenyomást.

-  Szervusz. Mit csinálsz? -  kérdezte tőle a 
király.

-  Gyúrok.
-  Én úgy látom, emelsz.
-  Nagyvázsonyban ezt így nevezik.
-  Ja, vidéken.
Mátyás a vállához görgetett egy spulnit.
-  Szerinted mi ez?
Kinizsi fekve maradt, csak a fejét fordította 

oda.
-  Valami vasmadzag.
-  És mire lehet jó?
-  Rá kell valamit kötözni, azér’ madzag!
-  Pantasztikus! -  kiáltott M átyás -  N em 

hiába gyúrsz annyit, Pál. -  A  király  m ost 
visszavonult dolgozószobájába, hogy kidol
gozza a terveket.

3.
Másnap kihirdették a parancsot. „Konstanci- 

nápolytól Lisszabonig, Kijevtől Boroszlóig az 
összes uralkodónak írjanak levelet! A  drótok vé
gét kötözzék a galambok jobb lábára, és a leve
leket a bal lábukra erősítendő tokba dugják! 
Nagy, ceremoniális röptetés lesz, amelyre öt hét 
múlva fog sor kerülni! Jelenjen meg az egész 
udvar, száz fanfáros kíséretében, és a pórnép

gyűljön a vár köré, hogy üdvözöljék az új magyar 
találmányt.!”

így is történt.
Öt hétig folyt a megfeszített munka. A  vitézek 

a ketrecekből falat építettek, drótot kötöztek ga
lamblábra, levelet dugdostak tokba. Pokolian ve
szélyes feladat volt. A sebesülteket egy ideig
lenesen fölállított kórházsátorban ápolták. S vég- 
re-valahára elkészültek! A  hajnal rószaszín fénye 
vidáman ficánkolt galambketrecek rácsain, az 
előttük heverő spulnik pedig ezüstösen szikráz
tak. A népek a vár köré gyűltek, a lányok elő
készítették fehér kendőiket, hogy integessenek 
a lovagoknak. A  főurak elfoglalták helyüket a 
pódiumon. A  sovány, beesett arcú Galeotto a ki
rály mellett ült, aki vidáman m utatott a fö l
sorakoztatott készségekre.

-  Látod Galeotto, megérte!
-  Nem értem, felség.
-  Majd megérted.
Ágyúdörgés hangzott. Kivágódtak a ketrec

ajtók, és nyolcezer galamb szállt egyszerre az 
ég felé, maguk után húzva a drótot a spulnikról, 
amelyek füstölögve pörögtek a földön. Aztán 
hiba történt. Egy ijedős galamb héját vélt látni, 
ezért az ellenkező irány fordult, megzavarva így 
a többieket. A  drótok összegabalyodtak, a kövér 
jószágok pedig Buda várára zuhantak. De még 
korántsem fejeződött be a dolog. Ott az épületek 
közt röpködtek mindenfelé, a fejvesztve mene
külő emberekre csavarodtak. Mátyás valami hu
rokba lépett, és egy másodperc múlva fejjel lefelé 
lógott egy ház erkélyéről.

-  Kinizsíííííí! -  ordította.
Jött is Kinizsi, de ekkorra galam b és ember 

ördögi összeköttetésbe került: csipkedő csőrök, 
rúgkapáló lábak, véres tollak, jajgatás és drót hi
hetetlen mennyiségben!

-  Hahó, felség, itt vagyok!
-  Vágd el a gordiuszi csomót! -  fogalmazott 

poétikusan a király, aki mindig nagyon ügyelt a 
választékos beszédre.

-  Az ókori görögök nyakkendőjét?
-  Marha! Ezt itt, ni!
És Mátyás ájultan zuhant K inizsi roppant 

karjaiba.

4.
A renoválás tizenkilenc hónapig tartott. A dró

tokat nem sikerült maradéktalanul eltüntetni, ezért 
a talián mérnökök terveztek a várfalra egy felvonót. 
Később ez a Budavári Sikló nevet kapta, bár a gé
pezet maga egyáltalán nem hasonlított a siklókra. 
A  magyarok ritkán használták, viszont sok külföldit 
csalogatott hazánkba. Másrészt a galambokat is 
minél hamarabb el kellett helyezni. Először is 
átvitték őket a maradék dróttal egyetemben a Duna 
túloldalán fekvő ocsmány, lápos vidékre. Ez sok 
kellemetlenséget okozott, hiszen ki akarta a gyö
nyörű Budáról ezt a borzalmas a panorámát nézni 
egész nap? A megoldás nem volt egyszerű.

Hogy ne szúrjon szemet a látvány, az állan
dóan mozgó, undorító galamb- és dróthalom köré 
fölépítették Pestet. De hogy esztétikailag jobban 
jártak-e, azt, gondolták, az idő dönti el. Akkor 
mindenesetre örültek.
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BOGBAN LASZLO

A különbözőségek 
földje
A  család. A  bostoni arisztokrácia, „a Lowellek csak a 
Cabotokkal állnak szóba. A  Cabotok csak az úristennel.” 
A  megveszekedett gőg. Tagadások. A  katolizálás.
Az önkéntes évei az egészségügyieknél. A  lelkiismereti 
okokból megtagadott szolgálat, a németországi városok 
felesleges bombázása miatt. Öt hónap börtön. Debüt a 
família
karriertörténetében. A  család képtelen megérteni téged, 
te pedig túlságosan is megérted őket... Barokk ábrándok. 
Viaskodás az angyallal. Nők. Anyád a háborgó 
óceánnak vallja meg, hogy meg akar halni.
A  Társas Ösztönű Ember örökre elfuserált hazája. 
Esettanulmányaid az Unió halottainak. Ébredés 
vasárnap hajnalán. Tüntetések, „Pel a Pentagonra!”
„Ó, megszabadulni, indián lazacként.” Közel az óceán.

2004. február 21.

BENCSIK ORSOLYA

Sutgák Tibornak
csupán a kontextus kedvéért 
cím-telenül
(fő az óvatosság mondta mindig is 
megboldogult nagyanyám 
régen régen)

milyen lehet denevérnek lenni 
vagy éppen lepényhalnak 
mondhatnánk itt akármit és 
szépen haladnánk lefelé a filogenetikus fán 
a kérdés nagyon is izgató 
(alátámasztásul: harmadnapja nem eszek 

se sokat se keveset 
az ideg szétfeszíti a gyomromat 
és felpuffadok)

főleg manapság
így a posztmodern filozófustársaság körében 
és persze egyéb bennfentesek is 
helyet kapnak pszichológusok fizikusok 
mert kérem szépen ez nem egy egyszerű 
pihent agyú gondolatkísérlet itt 
igenis
nagy igazságokat próbálnak megfejteni 
az okosok
szóval ezen úgy jól elrágódtam meg 
olvasgattam is a nagel-denevéres-szöveget 

váltásra kerouac fürdőkád 
nagyokat bólogattam vagy ritmusra ráztam a fejem 
és közben persze teát ittam 
elza milfordját szédültem 
mert fejbe vág a fekete tea 
elfelejtettem viki technikáját alkalmazni 
(I  zacskót 2 csészébe mártogatni) 
persze csupán mindaddig 
míg szimplán önművelés érdekében 
kellett foglalkoznom vele 
nem mintha felróni szeretnék is bármit 
(nem szokásom)
csupán már régóta kisebbrendűségi komplexusban
szenvedek és giccses önsajnálkozásban
mostanában a zöld színű zewa softis
papír zsebkendőre esküszöm
illatos és nem fakadnak piros rózsák az orrom alatt
és ez a nageles szöveg betett
emésztésem egy csöppet felgyorsult
elza pedig fullákolt és röhögött
és látta a drága hogy verset írok
két vécézés és egy érvelés között
anya nehogy beleírj
mert ez a sutyák még kisilabizálja
azt hiszem a probléma
nagyon is személyes jellegű
éppen ezért nálam kezdődik és ott
hogy már régóta hiányoznak belőlem
a világmegváltó gondolatok
talán ezért nem fekszik a feladat tudod
inkább jobb lett volna egy kis csevegés
hogy egy kicsit vezethess
még ha hátra is kell lépnem
persze

SZOCS GÉZA rovata

BESZÉD A PALACKBÓL
Szót citerázik egy angyal, 
lefeküdt százszor a Nappal.

Balassi botlik a borban, 
szívében puskagolyó van.

(Van e szövegnek egy másik változata 
is, amely oly nagyra növeszti Balassi szívét, 
hogy még az ágyúgolyó is elfér benne.)

Nem vers ez, csak versrészlet; hiá
nyosan és nem is teljesen szöveghűen: 
csak úgy, ahogy a memóriánkban meg
marad, egyetlen olvasás, egyszeri hallás 
után, de örökre. Márpedig az így meg- 
jegyzett versekről elm ondható, hogy 
bárm ifa jta  könyvhöz, könyv tárhoz , 
szövegbázishoz képest valóságosabbak, 
mert élőbbek; mert organikusak, mert 
együtt lélegzenek azzal, aki magában őrzi 
őket; mert a legnemesebb adathordozóba, 
az emberi lélekbe vannak beírva és ebből 
az állományból, ebből az archívumból 
már csak az agyi érelmeszesedés külö
nösen súlyos, klinikai eseteiben törlőd
nek.

Beszéljünk ezúttal, kivételesen, ne va
lamely versről, hanem egy költőről. A  
fenti sorokat Zudor János írta mintegy 
harminc évvel ezelőtt; azóta hordozom 
m agam ban, Z udor szám os m ás szó 
képével, verssorával vagy strófájával 
együtt; ahogy mondtam: nyilván pon
tatlanul, mégis hűségesen.

Nehéz megmagyarázni, miért nem fi
gyelt föl igazán a kritika Zudorra; soha 
igazán. Mindig csak egy szűk kör ismer
te, becsülte, szerette és idézte őt, mindig 
csak kevesek támogatására számíthatott, 
azokéra, akik tudták, mekkora tehetség 
pazarlódik el ezekben az ezredfordulós 
évtizedekben itt a szemünk előtt.

Ki pazarolja?
Elsősorban persze ő maga -  sietünk 

ujjal mutatni feléje - ,  mert életképtelen, 
mert nem normális, mert ötvenévesen is 
gyógyíthatatlanul gyermek maradt; mert 
nem foglalkozik pályázatok írásával, 
nincs önpiárja, nem képes hasznos kap
csolatokat építeni, jó helyen lenni jó  pil
lanatban.

Az a néhány, hadigazdálkodási pél
dányszámban megjelent verseskötete ré- 
ges-régen felszívódott, eltűnt, szublimá- 
lódott; m ost, am int nyúltam  volna a 
polcra, látom, hogy már nekem sincs be
lőlük. Jó szívvel adtam oda, ha kérte va
laki -  minél többen olvassák, annál jobb 
- ,  ha meg nem kérte, csak úgy levette és 
elvitte, még jobb: azt jelenti, hogy vannak 
mindenre elszánt Zudor-rajongók.

No és még ki pazarolja -  őrajta, saját 
magán kívül -  azt a tehetséget, amellyel 
a hetvenes években feltűnt, oly sokat 
ígérve az akkori borús egek alatt?

Mi mindannyian. A  kor. A  kritikusok. 
A  szerkesztők. A  pályatársak. A  k ö 
zömbösek.

N em rég m eghalt K olozsvári Papp 
László. A  kortárs magyar próza -  eh, mit 
kortárs; szóval: -  a magyar próza nagy 
alakja. Mellesleg az EMIL alapító tagja.

Kolozsvári Papp vette a fáradtságot és 
eljött Kolozsvárra, mikor megalakult az 
EMIL.

Mikor Kolozsvári eltávozott közülünk, 
az EMIL nem vette magának a fáradtságot 
a.) hogy a temetésén megjelenjen; b.) hogy 
legalább egy koszorút küldjön, s ha 
költségvetéséből nem telt, hát eljuttasson 
a temetésre legalább egy szál ibolyát -  mint 
a szerénységnek, mint saját szerény haté
konyságának a szimbólumát.

Zudor még él. Az EMILnek ez teljesen 
mindegy; körülbelül annyira érvényesíti az 
ő érdekeinek a védelmét, mint amennyire 
kegyeletes volt Kolozsvári Pappal.

Zudor János lakására, amelyet édes
anyjától örökölt, szemet vetettek a nagy
váradi lakásmaffiózók. Az eredmény, a 
végkifejlet nem lehetett kétséges. Zudor 
János a József Attila-centenárium évében 
az utcára került. Ez lett az ő József Attila 
díja. Ennyire volt képes megvédeni őt a 
kor; a közösség; a törvény, a jog; az 
erdélyiek; a magyarok; az írók; a város; 
az EMIL; a detektívek. Mi.

P. S. a szerkesztőséghez. Ezen írásom ho
noráriumát kérném a költőnek eljuttatni. Cím: 
Zudor János, Oradea, Körös-part. Ha rossz 
idő van, akkor az állomási váró.

Genesis
három gondolatot tettem magamévá 

nem erőszakoltam meg őket 

csak rájuk másztam 

szétnyitották zárójeleiket 

igazi bátorítás volt mondhatom 

miközben autók mentek el 

dudált a szélvédő is 

nyögdécselt a járdán 

a három gondolat meg én

Exodus
szemellenzőt raktam fel 
hogy beláthassam önnön határaim 
vagy csupán a két ország közötti tér 
definiálásáról lenne szó 
sorompó tábla vonal 
négykerekűek hosszú sora 
anno tenger kékség PAKTIfecskék 
löncsölő kislány voltam még 89 nyarán 
aztán jött a joghurt a változás 
a sorompó tábla vonal 
a sorompó tábla vonal 
magába zárkózott bizonytalan 
HCMa Maijap
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FEKETE KICHÁKO Cérnaszállal fojtson engem 
Ki hagyta a gombot g ö m ö k i  q y ö K G y

Az időtlen Párizs
Harmonia
Megkondul az autópálya 
Párizs irányt kedvesen 
Én a buszról kukucskálva 
Nesteázok csendesen

Moment

Nyugodt szívvel varrogatni 
Szünes vagy szüntelen 
Minden gombnak meg kell halni 
Ennyi a szerelem

Körhintával himbálózni 
Keserű szenvedés 
Szenvedésben hintálódzni 
Három nap sem kevés

Megfizettem hatalmamnak 
Kegyetlenül érte 
Szétszakadott oszthatatlan 
Érkoronám vére

X

£/sza6a fiaőazett
A tündér hó a kertünkben világít, 

rég-ismerős hó, mely most súlyosan 

ül padon, ágon, borzas bokrokon, 

s mert szél alig fúj, szinte rezzenetlen 

szeszélyes csipkeminta körtefán,

Mostan harangkondulás a szívverés 
Egy fullasztó élet mély vallomása 
Tornyokban szálló fárasztó feledés 
Ricsinek oltáros szempillantása

Templomrégiségek üvegeznek és 
Rózsában fürdik emlékük varázsa 
Feledni őket egy halál is kevés 
Nemhogy az élet gyarló égi mása

Néha csak úgy halálra írnám magam 
Néha meg kettétörném a tollat 
Az egyetlen lényt, ki feltétlen szeret

Meghalhat a világ, minden, ami van 
Még a toll is atommá bomolhat 
Én nézem, nézem a párizsi eget

Lie monde
Váltakozva zúg a tavasz 
Ugyanúgy mint régen 
Meghasadva lófrálunk az 
Oszthatatlan térben

Szívünk kőből, lábunk vasból 
Napnyugtával kinő 
Épp ahogy az alkonyatból 
Sejlik fel az idő

Mindennapi bárgyú gondok 
Ollózatlan gégék 
Ha elmetsszünk minden torkot 
Hogy látjuk a végét

Ennek a csuda világnak 
Mi lehet az újság 
Vadon élve, mint az állat 
Sorsunk ciklikusság

Emberségünk reménytelen 
Bizonyságot talál 
Bizonyság csak kettő elem 
Szerelem és halál

Én megöltem a szerelmet 
Eldobtam a gondot

Két részre vált kutyalében 
Tüzel most a falka 
És a tavasz szerelmében 
Önmagát ugatja

Confession
Üres téli éjszakák 
Júliusi dalok 
Feledni a sír szagát 
Koporsótlan vagyok

Léha-lelenc lelkemnek 
Lehetetlen lenni 
Keresetlen kényszerben 
Korbácsol a semmi

Keserű a diadal 
Mely ösztönömbe fú 
Édes vereséggel vall 
Az álmos földi bú

élt: PR éOet
Józsinak, soha 
nem feledünk

Elégtek az imába font szavak 
Elfogytak vénánkból a könnyek 
Később elért a gyaur fuvallat 
És a szavakból újra könny lett

Most Párizsban ülök a falat 
Bámulva és megannyi ötlet 
Megannyi terv pislog a pirkadat 
Selymén, mely téged örökít meg

Téged gyászol a békés zűrzavar 
Arany nesz pukkan a nyár nyomán 
Hogy már harapni lehet a telet

Nézz hát barátunk lelkünkbe hamar 
Hogyan sugárzik sorsunk során 
Tőlünk, Neked az örök szeretet

s a kis fenyőfa vállán égi kendő.

Az egyik fára óvatos madár száll, 

csodálkozik -  mi történt éjszaka?

Mert ami nékem tündértiszta hó, 

az néki tartós éhezést jelent, 

ínséget, s -  ki tudja? -  talán fagyhalált.

Öregedő' férfi 
dUemmá/a
Barátom, Alex, egy szeretőt tart, meg egy feleséget. 

Ennyi az élettől, mondja, „kijár neki” még.

Mert tehetős -  teheti, ám meddig bírja az ember, 

Hogyha két nő egyszerre őt ugyanúgy szereti?

2004 őszén

Zene
Még a tehenek is jobban tejelnek Mozarttól 

fogorvosom néha Beethovennel működik a számban 

máskor meg Vivaldival

sörhirdetés a tévében az álmatag „A végzet hatalma” 

-  nemcsak a végzet a zene is hatalom 

tartósabb mint a politikusoké -  

hangmágia húrvarázs dallamok vízesése 

s a holtak vak világát átfényli Orfeusz zenéje
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Látszhat-e 
a menny egésze?

Ú gy nőtt ki Ágh István új kötete a két évvel 
korábban megjelent Semmi sem úgy című 
könyv verseiből, ahogyan egyre határo

zottabban uralkodik el a költő líráján a múlttal 
való szembenézés igénye, a létfelmérés kikerül- 
hetetlensége: az idő kényszerítő hatalma folytán 
szinte szükségszerűen. A  korábbi kötetben ön
álló ciklust alkotott A megtalált időből jó  né
hány verse, most az akkori ciklus önálló gyűj
teménnyé egészül ki. Az eredeti cím jelzője, a 
„pillanatok” elmaradt, hogy utat engedjen a 
részlegességen felülemelkedni kívánó lehetsé
ges összegzésnek.

A  lírai alaphelyzet az emlékezés, a meditativ 
vallomás, a feledés mélyéből felszínre bukkanó 
múlt emlékképeinek reflexiói. Mindez alkalma 
az eltelt időben való önvizsgálatnak és önmeg
értésnek. A  verseskönyv jól követhető életrajzi 
vonulata a gyermekkor falusi világától egy-egy 
fölvillantott képben, memóriadarabon át, az ifjú
ság sorsfordító történelmi súlyú, vagy „csak” -  
valamilyen érzelmi rezonancia miatt mégis oly 
jelentős -  a személyes élettörténet kiválasztott 
pillanatait felelevenítve jut el a jelen tapasztala
táig, az öregség létélményének kifejezéséig. A  
gyermeki, akár öntudatlan boldogság és a léte
zésre csodálkozó ámulat szembesül az emberi 
rosszindulat, a bűn hatásainak elszenvedésével, 
a szorongással, az áldozat félelmével.

Most sem hiányzik Ágh István költészetének 
kettős alapzata: a szülőföld, a család, illetve 1956 
élményköre. Rajta hagyja nyomát versein a meg
szenvedett magyar história érintése: a háború, a 
kifosztás, a diktatúra, a forradalom, a lefokozó 
egzisztenciát megengedő, konszolidált elnyomás 
momentumai. A  városlakó ifjú barátságairól, 
szerelmeiről, vonzódásairól és idegenkedő szo
rongásairól, túlélésről és halálról beszélnek a má
sodik ciklus versei, majd a záró ciklusban a jelen 
állandósulni látszó élményköre, az elmúláshoz 
hanyatlás, az egyre szűkülő köreiben megmu
tatkozó világ reflexió uralják a versbeszédet. A  
helyzet paradox: az egyre inkább önmaga felé

Egy ideje a magyar prózaírók elszántan kí
sérleteznek a nagyregénnyel, megírni a 
kilencvenes évek meg az ezredforduló 

egyetemes érvényű reprezentatív opusait. lisz- 
teletre méltó elméleti és szakmai felkészültséggel 
olyan -  roppant sűrű szövésű, komoly hangvé
telű, nehéz súlyú -  regényekkel próbálkoznak, 
nem eredménytelenül persze, amelyek szerzőik 
és kiadóik reményei szerint várhatóan megállják 
helyüket a nemzetközi könyvpiacon is. Méltat
lanul szerényebb szakmai- és médiafigyelem kí
séri a rövid(ebb)próza más utakon járó, külö
nösen a hagyományosabb elbeszélői technikákat 
alkalmazó és az ún. életes prózát művelő írók 
munkáit, mint a közelmúltban lezárult életművű 
Gion Nándor novelláit vagy a vele rokon pró
zapoétikát valló Ferdinandy György elbeszélé
seit, jóllehet nyelvi megformáltságukban, gon
dolatiságukban, egy egyedi világ egyedi meg
rajzolásában valószínűleg nem kevésbé befogad- 
hatóak a magyar nyelven túl is, mint a nagyre
gények. Sőt, gyanakszom, hogy Gion és Ferdi- 
nandy esetében bizonyos light-os világirodalom
mal állunk szemben.

Ferdinandy György a nagyregény korában is 
rendületlen konoksággal ragaszkodik a rövidpró
zához, a líraiságában, atmoszférateremtésében 
leginkább a Krúdy-prózával rokonítható, s szinte 
kizárólag a „megtörtént” valóságból építkező, 
„életes” elbeszéléshez. A  szigorúan tudatos, bo
nyolult szerkesztésű konstrukció és az aggályos 
mívességgel megmunkált szöveg helyett az író 
szinte kizárólag a spontán mesélésre bízza magát. 
Látszólag nagyon egyszerű szövegek Ferdinandy 
írásai, nem többek, mint „korszerűtlen” lírai fu
tam ok, egy történet felidézései és kom m en
tálásai, mint történik ez legújabb elbeszélés
kötetének -  Magányos gerle -  opusaiban is. A  
„korszerűtlen” jelzővel maga az író minősíti 
egyik írását, s egész írói habitusát. Nem pro
vokálni akarja az olvasót, mégis provokatívnak 
tetszik, hiszen az olvasók többsége valószínűleg

forduló tekintet, a saját magába záródás, a befelé 
figyelő, önmagát folytonosan tetten érni kívánó 
tudat az önszemlélet teljességét csak a visszate
kintésben, az öregség aspektusából, a halál ár
nyékából próbálhatja megalkotni. Ezért majd
nem elkerülhetetlen, hogy az egységben látás 
veszteségtudattal terhes és bölcs, fegyelmezett 
rettenet kíséri. A  létezés drámaiságának érzése

Ágh István:A megtalált időből, Nap Kiadó, 
Budapest, 200S

szívesebben gondolja azt, hogy jobb dolog kor
szerűnek lenni, semmint -  valamiképpen -  idejét 
múltnak.

De persze ne higgyünk az írónak korsze
rűtlenség dolgában. Az író ugyanis egyrészt ab
ban az értelemben korszerűtlen, hogy nem a mo
dern ember kudarcos létét, elviselhetetlen ma
gányosságát állítja írásai középpontjába, hanem 
azokat az állandó faktorokat keresi, amelyek él- 
hetővé, beteljesülhetővé tehetik életünket. Hő
seit, bár sokszor magányosak, otthontalanok, 
mégsem a dermesztő magány, idegenség, iden
titásvesztés tragikus, s főleg nem abszurd aurája 
veszi körül, hanem a vágyakozás, a sóvárgás a 
teljességre és a bensőséges em beri kapcso
latokra. Ferdinandy írásai soha nem vigasztala
nok. Hősei hiszik, hogy a nagybetűs Élet, ha nem 
is bennük van, de valahol nagyon a közelükben, 
amire apróságokban, csupa jelentéktelennek lát
szó dologban mindannyian rátalálhatnak.

Másrészt sajátosan korszerűtlen Ferdinandy 
György prózája azért is, mert az író, vallomásai 
szerint, egész életében semmi másról nem írt és 
nem ír, mint saját életéről, amely -  állítása szerint 
-  volt/van annyira regényes, mint más, fordulatos 
történetekben gazdag regényeké. Aki olvasta 
bármelyik kötetét is, meglepetéssel tapasztal
hatja, hogy új könyvében változatlanul ugyan
azokat a történeteket meséli el újra meg újra, 
amelyeket korábban jó néhányszor nagyon ha
sonlóan elmesélt már. Az elbeszélések írójának 
életét, bár nagyon hasonlít a valóságos Ferdi- 
nandy Györgyére, de nem azonos azzal mégsem, 
néhány időcezúra rendezi. Sűrűsödési pontjai a 
II. világháború, az 56-os forradalom, aztán a 
franciaországi és a Puerto Ricó-i emigrációs lét, 
majd a rendszerváltást követő hazatérés. Sze
relmeinek történeteit, hőseinek (mind személyes 
ismerőse) legendáit, magánmitológiájának szá
mos epizódját többször elmesélte, s tulajdonkép
pen valamennyi története, hőse ismerős lehet. 
De az író nem egy fölfokozott egót állít közép-

persze korántsem idegen Ágh Istvántól, korábbi 
indulatossága, kegyetlen őszintesége, a saját létét 
is viszonylagosnak, kiszolgáltatottnak és esen
dőnek látó indulatos illúziótlansága azonban so
kat szelídült. A  kifosztott és pusztuló falusi kör
nyezetet elhagyó „szökevény” vagy „áruló”, il
letve a Kossuth téri sortűz szerencsés túlélőjének 
lelkiismeret-furdalása, a bolyongó otthontalan- 
ság és önmegvetés lelki feszültsége nyomokban, 
egy-egy expresszív képben, megnyomott hang
súlyban még érezhető. Azonban egyre jobban 
válik mindez múlttá -  ahogy az Időn túli című 
versben írja a költő - ,  „örök múlttá” , éppen ezért 
m egváltoztathatatlanná, olykor idegenné, az 
önérzékelésen kívül esővé, olykor csak a formát 
öltött hiány, ami visszatér. Sajátos arculatú ob
jektív viszonyt ápol emlékeivel az emlékező: újra 
birtokába kell vennie őket, tudva, hogy re- 
konstruálhatatlanok, telve vannak utólagos ér
telmezésekkel, a jelen kisajátító igyekezetével.

Talán ezért is csupa feszültség, csupa oppozí- 
ció A megtalált időből lírája. Tele van viszony
fogalmakkal, ellentétpárokkal: fény és árnyék, 
ébrenlét és álom, halálos kín és születés, szeretet 
és gyűlölet, magunkban valóság és föloldódás 
kapcsolódik össze vibrálva a versekben. Megfér 
bennük a kegyelem, az ünnepélyesség, az áldott 
békesség, a szép csoda, a titok, a hűség, az öröm, 
a fényesség és a varázslat a földi szörnyek, a 
rémlátó szem, a sírógörcs, a szenvtelen pusztítás, 
a szívszorító les mellett. Segít ebben a finoman 
m egm unkált költői kép, mely jellem zően a 
szemantikai terhet viseli e poézisben: összegez, 
jelentéstöbbletet ad, idősíkokat kapcsol egybe 
egy közös -  „időtlen” -  jelentésben. A  másik 
fontos kifejezőeszköz az érett, mesteri fokon mű

pontba mégsem: saját sorsa, emlékei, élményei 
felidézésével -  egy elszemélytelenedésre kény
szerítő korban -  csupán a személyességet vállalja 
és deklarálja. S nem tesz egyebet, mint mesél a 
személyesen megélt sorsról, a múltról, emberi 
találkozásairól, s közben mérlegel, tűnődik, la
tolgatva keresi az élet értelmét, olykor igazságát 
is.

Ferdinandy György írásművészetének titka, 
világszemléletének kulcsa rejlik a variatív is
métlődésben. Azt írja: „Gyűjtögetem az emlé
keimet. Színes üvegszilánkok, a nézőkében min
dig elm ozdulnak a tárgyak. A  kép sohasem 
ugyanaz.” Hérakleitosz tétele szerint sohasem

Ferdinandy György.Magányos gerle, Orphe
usz Kiadó, Budapest, 200S

velt művészi stilizáció, mely eredményezhet gro
teszk hatást is (lásd a Csak dőlt és folyt című 
vers), ám a révbe érés motívumát használva 
klasszikus mintát követ, vagy a város fényeit éj
szakai égbolttá, kozmikus űrré lényegítve át igazi 
modern, egzisztencialista vonásokat mutató 
gesztus.

„Nem vezet földi út a délibábba”, írja Ágh 
István a Csupa áttetsző című versben, máshol 
ezt veti papírra: „amit nézek, meglepő, zsúfolt 
látomássá válik, hol minden részlet ismerősen 
földi, de teljessége valóság fölötti visszfény meg 
árnyék” (Amulat). Kérdésünkre, összeáll-e az 
em lékezés fragm entum aiból az é le t (érte- 
lem)egésze, avagy a múlt birtokolható-e, illetve 
emberi részlegesség-érzésünkön, hiánylétünkön 
fölül emelkedhetünk akár?, a válasz a tudatos
ságon túli megsejtés és a kitárulkozó érzelem 
által fogalmazódik meg. Hiszen a Tünemény 
megfogalmazása szerint nem az azonosítás a fon
tos, hanem „inkább a jelenésből vetett szikra, 
mely idebenn horgas őrlángot gyújtott, nehogy 
az emlékezés kialudjon”. A  fogalmi pontosság
gal definiálhatatlan lelki tapasztalat, a „valami 
olthatatlan érzelem”, „valami földöntúli erő”, 
„valami óriásszem pillantása” az az élmény, 
amely anyagtalanná gyúrja, légiessé, éterivé ala
kítja, elbizonytalanítja a költőre nehezedő rea
litást, hogy jelezze „a lét isteni részét az egész
ben”. Meglehet csak a halálban adatik mindez 
meg, ahogyan az Orbán Ottó halálára írt versét 
immár kettébontva, saját maga konfessziójává 
avatva mondja a Déli éjfélben: „és déli éjfél hullt 
a Balatonba, / mintha a tó is semmit hullámozna 
/ megérkezésem percéig, azon túl, amit a gyász
hír világgá röpített, / visszaáll újra egyenként a 
múltból, / s azt a rengeteg szétszórt töredéket / 
egésznek vélem, mintha mégis együtt /  lennénk, 
pedig sosem lehet közöttünk”.

A  méltósággal teli önmegőrzés és a megváltó 
önvesztés fölem elő élm ényének foglalata a 
könyv -  nyelvi szépségbe csomagolva.

Pa p p  En d r e

léphetünk kétszer ugyanabba a folyóba, azaz az 
emlékezet minden egyes emlékezéssel elmozdul, 
minden pillanatban átértelmeződik a múlt, min
dig más hangsúlyok erősödnek föl. Ferdinandy 
György mesteri rövidprózái valójában etűdök 
ugyanarra a témára, elbeszélései a repetitív ze
nére emlékeztetnek. Mesél és emlékezik, em
lékezik és mesél, s az emlékezés folyton elmoz
duló pillanatait követve próbálja rögzíteni az ál
landót. Ferdinandy György elbeszélései csak
ugyan elbeszélések -  nem annyira a történet (el
beszéléseinek sokszor egyáltalán nincs cselek
ménye) szervezi írásait, mint a gyakran nagyon 
egyszerű, hétköznapi történetmozaikokra, az élet 
mikroszkopikus részleteire való emlékezés, s az 
emlékezéssel felidézett múlt értelmezése. Fer- 
dinandy úgy is visszaállítja a mese, a történet 
jogát, hogy rövidprózáinak nyelvezete közelebb 
áll az élőbeszédhez, mint az írásbeliséghez - ,  
elmélyültebb elemzés kimutatná, hogy köny- 
nyedebb, lazább stiláris szövegépítkezésével 
miként hozza létre a beszélő és a hallgató közti 
közös, kvázi verbális nyelvet, mint működteti a 
közös beszélt nyelv meglétét jelző metakom
munikációt, azaz az író miként kelti az élőbeszéd 
illúzióját (talán ezért is ír rövid prózát).

Ferdinandy György elbeszéléseinek célja, ér
telme először is maga a mesélés -  a „kommuni
káció” fenntartása és megerősítése. Másrészt va
lamennyi emlékezésében -  humorral, derűvel áti
tatott elégikussággal -  az élet alapkérdéseire ke
resi a választ. AMagányos gerle című új köny
vének egyik elbeszélésében azt latolgatja, hol 
lelhetünk személyes sorsunkban arra a pillanatra, 
amikor, mint Faust mester, megállítanánk az időt. 
Időpillanatok vannak, válaszol az író, s ezeket 
az élet minden szakaszában megtalálhatjuk: a 
szülői ház melegében, a gyermekkorban, a há
ború, a forradalom, az emigráció, a hazatérés am
bivalens idején, bármikor. Hősei azért is szem
lélhetik és élhetik bölcs derűvel a maguk sokszor 
fájdalmas, sokszor töredékes életüket, mert na
gyon emberi állandók (klasszikus európai ér
tékek) vezérlik őket (és az írót): az irgalom, a 
megértő részvét és a megbocsátó szeretet -  ez 
Ferdinandy valódi „korszerűtlensége”, s ezeknek 
a korszerűtlen értékeknek a vállalására bátorítja 
meséivel az olvasót.

Pé c s i  Gy ö r g y i

A rövidpróza nagymestere
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Szerelemre születettA legkülönbözőbb tévém űsorokban és 
sokszor érdektelen női magazinok lap
jain is feltűnő költőnő, Karafiáth Or

solya második kötete (Café X) két egészen más 
okból érdemel figyelmet. Egyrészt a dalszerű 
versek közvetlensége és közérthetősége, más
részt a szerelemi költészet érzékeny, mégis iro
nikus megújítása miatt. Ezek a versek ugyanis 
kifejezetten olvasóbarátnak mondhatók: dalla
mosak és gördülékenyek, ráadásul könnyen de
kódolható, mindenkinek ismerős problémák köré 
szerveződnek: a látszólag megtört, szomorkás 
nő szinte kizárólag csalódásairól, becsapottsá- 
gáról, magányáról beszél, kapcsolati kudarcáról, 
a férfiak alakoskodásáról és hűtlenségéről, a 
szenvedélyek hiábavalóságáról.

Karafiáth Orsolya kötete mindeközben abba 
a jelentős poétikai tendenciába illeszkedik, mely
nek épp az a lényege, hogy a nyelvkritikai 
attitűddel szemben igyekszik minél többet meg
őrizni a magyar líra hosszú ideig meghatározó 
hagyományából, a dalköltészetből. Azaz a vers 
zenei ihletettségének erősítése, a beszéd lát
szólagos könnyedsége és a rövid, zárt formák 
kizárólagossága határozza meg a kötetben ol
vasható ö tvenöt vers m indegyikét, m elyek 
ugyanakkor egyáltalán nem konzervatív módon 
viszonyulnak e költészeti hagyományhoz. K a
rafiáth nem visszatalálni próbált, mondjuk a har
mincas évek sanzonjaihoz, hanem azokon az ala
pokon egy mai, korszerű költészetet dolgozott 
ki. E korszerűség alapja a jelenkori költészettel 
való intenzív párbeszéd, az idézetek, utalások 
és ajánlások sokasága, a szerepek és maszkok 
fontossága, illetve a hangsúlyosan ironikus, a 
saját teljesítményével szemben is kételyekkel élő 
attitűd. Hiszen bár érzelmekkel teli ez a kötet, 
gondosan elkerüli az érzelgősséget, ahogy min
den könnyedsége ellenére is eredeti és összetett 
képeket használ, melyek mégis nagyon jól ér
telm ezhetőek  a legújabb m agyar költészet

L övétei Lázár László korábbi két könyve 
kapcsán (A névadás öröme. Kolozsvár, 
Erdélyi Híradó, 1997.; Távolságtartás. 

Csíkszereda, Pto-Print, 2000.) újra és újra fel
vetette a kritika: nagyon jó és egyre jobb ez a 
költészet, de vajon meddig folytatható a k i
fulladás veszélye nélkül?

Az új kötet válasza igencsak frappánsra si
került. Utólag ugyanis azt az érzést kelti, hogy 
kezdettől összetéveszthetetlen beszédmódjának 
egyre pontosabbá tételével Lövétei éppen erre, 
vagy egy ehhez hasonló kötetre készült. (Az 
„éppen erre” és az „ehhez hasonlóra” különbsé
géről egy kicsit később.) A  Lövétei-költészet fel
színe akár tíz találomra kiválasztott vers elol
vasása után is jól leírhatónak bizonyult már az 
első kötettel kezdődően. Szilasi László 1997-es 
jelzőit kölcsönvéve máris árnyalt a kép: „tiszta, 
világos, határozott, teoretikus hajlamú, kate
gorikus, értékállító, komoly, ironikus (de a több
értelműségeket nem irtó), őszinte, distinktív és 
alulfogalmazásra hajlamos” e költészet nyelve. 
(L. Elet és Irodalom, 1997. december 5.) A  „teo
retikus hajlam” és a többi idegen szó Szilasi fel
sorolásában persze nem valamiféle életidegen, 
m eddő e lm é le tie sk ed ést fed , inkább  egy 
zsigerileg spekulatív, a lehetséges következ
mények széles skáláját szem előtt tartó viszo
nyulást a dolgokhoz, a leghétköznapibb, naponta 
ismétlődő eseményekhez is. (Ennek az alapál
lásnak a legpontosabb körülírása talán a Távol
ságtartás záróversének címe: Mindennapi spe
kulációnkat.) Ez tehát m indhárom  Lövétei- 
könyvben közös, de még mindig csak a felszín.

Apró „trükk”, de igen erőssé teszi a versek 
összetartozásának érzetét az egyes szám első sze- 
mélyű igealakok következetes használata. Ön
magában ez nem volna elég, de ha hozzávesszük 
azt is, amit Páll Zita a „koherensnek mutatkozó 
beszélő enyhén bizarr valóságá”-ról mond (Páll 
Zita: Melyben még továbbírja. In: Uő: Milyen 
fe j varródhat az ex-macska nyakához? Kolozs- 
vár-B udapest, Erdélyi H íradó-PISZ , 2003. 
106.), akkor egy másik olyan jellemzőre buk
kanhatunk, amely a Lövétei-kötetek rendkívül 
szerves egymásba épülését erősíti. Egy újabb ide 
tartozó jegy, amely ugyanakkor értelmezésre is 
szorul talán, hogy a kötetekben verscímek is
m étlődnek  ané lkü l, hogy a versszövegek

kemény, a személyiségre is kritikusan pillantó 
nyelvhasználata felől is.

A  kötet tulajdonképpen egy nagy szabású rek
viem a szerelemért, melynek széthulló darabjai 
egy-egy férfinévhez kötődnek: Kristóf, András, 
Máté, Tibor, Dustin stb. A  nevek csupa olyan 
kapcsolatot jelölnek, melyekben mintha nem is 
lettek volna örömteli pillanatok: minden em
lékből csak a bánat, csak a csalódottság árad, és 
a vágyódás boldogabb, nyugodtabb percek után 
-  meg kell a szívnek szakadnia. Csakhogy az is 
nyilvánvaló, hogy az eseményekkel sodródó nő 
pontosan ismeri a szerelem törvényeit, és nagyon 
jól ismeri saját magát is, gyanús tehát, hogy még
is belemegy a számára eleve rossz véget ígérő 
játszmákba. A  versek hősnője ugyan menetrend
szerűen marad alul az érzelmekkel és a pasikkal 
szemben, de mintha direkt keresné ezt az él
ményt, a kudarcot, a megaláztatást, az érzést, 
hogy megint csak égve dobták el. Sőt, sokszor 
saját szerencsétlenségében, avagy rossz dönté
seinek következményeiben gyönyörködik, amit 
néhol még az illem vagy a prüdéria jótékony lep
le sem takar. Ha pedig nincs probléma, lehet te
remteni: „Gáz nincs: gondolni mindig van kire.” 
(A Város, én és Szívem Andrása). Es mindez 
minden keserűségével együtt is nagyon szóra
koztató. A  nő örök vesztesnek látszik, holott vol
taképp mindent ő irányít.

Egyébként erre a lényegi kettőségre játszik rá 
a versforma kimért kerekségének, és a lélek ál
landó kielégítetlenségének kontrasztja, illetve a 
dallamok tökéletességének és a kapcsolatok bot- 
ladozásának ellenpontja is. Hiszen a szövegek 
kifejezetten könnyedek, légiesek, miközben

kapcsolata kézenfekvő volna: a Tettvágyat éb
reszt az emlékezés cím az első és a második kö
tetben ismétlődik, a Saját táv a másodikban és a 
harmadikban. Saját hipotézisem erről, hogy Lö- 
vétei itt az ál-ismerősség kategóriáját teremti 
meg, mintegy mellesleg, ahogy például Bodor 
Adám különböző művei, amikor a szereplőknek 
korábbról ismerősnek tűnő keresztneveket vagy 
vezetékneveket adnak anélkül, hogy maguk a 
személyek ismerősek volnának.

A  lehetséges Bodor-kapcsolatot azért is ér
demes volna bővebben megvizsgálni egyszer, 
mert ott szintén az egyes szám első személyű 
beszédmód a domináns, az olvasónak mégis az 
az érzése, hogy egyrészt nem lát be maradék-

Lövétei Lázár László: Két szék között, 
Kalligram, Pozsony, 200S

folyamatosan a nehézségekről, a hétköznapok 
megoldhatatlan konfliktusairól, a sehogy sem 
működő kapcsolatokról beszélnek. Piló Vera 
néhol kicsit zavaró, bár szellemes illusztrációi, e 
költészetnek épp ezt az aspektusát ragadják meg 
a legpontosabban, és bár már a címlapot is a fe
kete és a rózsaszín határozza meg, feltűnőbb a 
kötetben gyakran előbukkanó, rajzfilmfigurára 
emlékeztető nő szemeinek különbsége: az egyik 
talán sír, a másik talán nevet. Es ez épp arra utal, 
hogy nem szabad komolyan venni a tragikus han
got, az érzelmi összeomlást, és ezt épp a versek 
finoman rejtett humora közli: „Nyilván ő volt a 
legklasszabb pasi. /  »Próbálj ki. Abból baj még 
nem lehet.« /  Kipróbált, nem lett baj, és így ma
radtunk. /  Járunk -  mondtam már? Mint a töb
biek.” (Common people) Vagy az egy nagy sza
kítás délutánját felelevenítő A mélye előtt című 
versben: „A szállítók áthoztak délután, /  s én ren
det vágtam szépen, élre élt. /  A macskával csak 
angolul beszélek, /  s a szomszédok rühellnek -  
van miért.”

Karafiáth, akárhogy is hangzik ez, a szerelem 
költője, de még inkább a szerelmi bánaté. Er- 
dekes, hogy elsősorban a kapcsolatok lelki -  és 
nem testi -  eseményeivel foglalkozik, habár épp 
ezeknek az arányoknak a megváltoztatása je 
lenthetné e költészet ígéretes jövőjét, melyet egy- 
egy apró megjegyzés, egy elkószált jelző vagy 
egy áthallásos metafora már most is sejtet. H i
szen a Karafiáth által oly odaadóan művelt sze
relmi lírát a rajongás és a vágyakozás mellett 
hagyományosan a nyersebb szexuális kérdések 
is foglalkoztatják -  még ha eddig egy elsősorban 
férfiak uralta diskurzusban is. A szerelmi köl-

talanul a beszélő fejébe, gondolatai közé (Lövé- 
teinél is mindig van egy mögöttes, az olvasó szá
mára hozzáférhetetlen történet -  mutat rá Szilasi 
László), másrészt hogy ez a világ nem teljesen a 
megszokott módon működik: a beszédmód de
formálja, homogenizálja, mindig ugyanabból az 
analitikus pozícióból mutatja az eseményeket, 
azokat is, amelyeknél teljes és lendületes azo
nosulást várnánk esetleg. Ha van olyan, hogy 
objektív alanyi költészet, akkor a Lövéteié az: 
mindig egy énről szól, de mindig távolítottan, a 
tetteket és történéseket, alighogy lezajlottak -  
vagy miközben zajlanak -  folyton analízis, 
„spekuláció” kíséri.

Kissé meglepő, bár megfontolandó, amit Szi- 
lasi László idézett írásában az első Lövétei- 
könyvről mond: hogy „értékeket állít”, ezek közé 
pedig a szem élyességet, eleganciát, v irtust, 
egyensúlyt, korrektséget, a fenséges szeretetét 
és a filigrán dacot sorolja többek között. Azért 
megfontolandó, mert itt talán tetten érhető mégis 
egy fokozatos elmozdulás. A második kötet 
ugyanis, ha jól olvasom, számos versében ke
gyetlenebb a beszélő énnel: helyenként k i
csinyesnek, óvatosnak, kísérthetőnek állítja be, 
azaz gyengébbnek, kibillenthetőbb egyensúlyú- 
nak. A látás, a megfigyelés, illetve az ehhez tar
tozó nyelv, amelynek technikáját már az első kö
tet kidolgozta, itt hangsúlyosan az önelemzést 
kezdi gyakorolni. A szerző saját szemszögéből 
így írja le a váltást az első két kötet között: „Írtam 
az első könyvbe panegiriszt, himnuszt, epitáfi- 
umot, epigrammát, kipróbáltam a szapphói és 
alkaioszi strófát, a téma teljesen mindegy volt -  
azt próbáltam  bizonyítani, hogy ism erem  a 
»szakmát«. (...) Reméltem, hogy a második 
könyv kevésbé lesz »irodalmi« irodalom, több 
lesz benne az »őszinte« vers (hogy ezeket a sem
mitmondó kategóriákat használjam), talán egy
fajta tematikai eltolódást is észre lehet venni 
(csak magamra, az apró részletekre, az én sze
mélyes csip-csup dolgaimra figyelni), de ugyan
azzal a svunggal írtam, mint az elsőt, az első

Karafiáth Orsolya: Café X, Ulpius-ház, 
Budapest, 2004

tészet nehézségei persze Petri után nem hatnak 
újszerűen, egy hangsúlyosan női lírában azonban 
még perspektívát jelenthetnek.

K arafiáth m ásodik kötete tehát átgondol
tabban, egyenletesebb színvonalon hozza az első 
eredményeit, érett, egységes munka benyomását 
keltve. Mindezekkel együtt válik a könyv nem 
csak az ő pályáján, hanem a kortárs költészet 
történetében is emlékezetes eseménnyé, egy ed
dig nem létező hang megtalálásának és megszó
laltatásának értékes dokumentumává.

Be d e c s  Lá s z l ó

után pedig adta magát a stílus.” (A halálko- 
molyan nevető. Zsidó Perenc interjúja Lövétei 
Lázár Lászlóval. http://erdelyi.irok.terasz.hu/ 
index.php?id=554)

A második kötet kockázata tehát lényegében 
az volt, hogy hétköznapi dolgokról hétköznapian, 
szárazon, „objektív alanyisággal” beszélt. Nem 
próbálta „érdekessé” tenni saját világát, hacsak 
a megfigyelés, leírás pontossága, helyenkénti ke
gyetlensége révén nem. A  harmadik kötetnek, a 
Két szék közöttnek hirtelen egész más lett a tétje, 
bár a beszédmód lényegileg továbbra is ugyanaz, 
mint az előző könyvekben. A jól ismert szenv
telen nyelvhasználat itt a halálra és a halálközeli 
életre, a betegségre kezd reflektálni. Es itt tér
hetünk vissza ahhoz, amire az írás elején utaltam, 
hogy „éppen erre” vagy „ehhez hasonlóra” vár
hatott-e az olvasó a Lövétei-költészetben. Azt 
hiszem, senki sem mondaná, hogy „éppen erre”. 
Az viszont bizonyos, hogy ebben a kötetben te
lítődik először olyan feszültséggel a kimunkáltan 
szenvtelen beszédmód, amely első pillanattól 
megérinti és fogva tartja olvasóját.

A  versek „témája” volna tehát a fontos? Igen 
is, meg nem is. Nem a téma, hanem a feszültség. 
„Verseid olyasmivel rendelkeznek, amivel ma
napság egyre kevesebb vers bír. Ezt a valamit 
jobb szó híján »mondanivalónak«, »üzenetnek« 
nevezném.” -  hangzik a kérdező részéről a meg
állapítás az idézett interjúban, Lövétei válasza 
viszont a következő: „Örülök annak, amit mon
dasz, de én azt a verset is szeretem, aminek 
nincsen mondanivalója, illetve az a mondani
valója, hogy nincsen mondanivalója -  ha jól van 
megcsinálva. A társadalom pedig úgyis finnyás 
mindig, ha üzenni akarsz, ha nem; én még olyan 
társadalomról nem hallottam, amelyik ne húzta 
volna mindenre az orrát. Hacsak nem a szája íze 
szerint beszél az ember. Az pedig kinek hiány
zik?” Az új könyv versei megőrzik az első kötet 
beszélőjét, az értékállítót (aki ezúttal összegző
visszatekintő is), de a második kötetbéli esendőt 
is. Sokkal több zeneiséggel, rímmel, dallammal 
telítődik szövegük, mint az előző könyvekben. 
Többek között ettől, ezektől válik figyelemre 
méltóvá a Két szék között, amellyel a kötet szer
zője egyértelműen áttörte a „rétegköltészet” ha
tárait.

B a l á z s  Im r e  J ó z s e f
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A gondolkodás 
szabadsága

M intha jobban fogadták volna Milan 
Kundera munkáit korábban nálunk, 
mint mostanság. Noha Kundera a Tréfa 

megjelenése (és betiltása) óta otthon van a ma
gyar nyelvterületen, és az Európa Kiadó élet
műsorozatban jelenteti meg munkáit, újabban 
mintha fanyalgóbb írások jelennének meg köny
veiről, mint mondjuk a nyolcvanas-kilencvenes 
években. Ezt a fanyalgást általában Kundera el
fáradásával magyarázzák, én mégis inkább va
gyok hajlandó a közönség, a befogadók elfá
radásával, pontosabban átalakulásával magya
rázni: ma mintha visszatértünk volna a Kun- 
deráénál organikusabb, gazdagabb, burjánzóbb 
regényhez, mondhatjuk talán úgy is, hogy a re- 
gényebb regényhez, legalábbis az elvárás szint
jén, s mintha Kundera pontosan kiszámított mon
datai, hallatlanul tudatos építkezése kevésbé len
ne vonzó, mint volt korábban. Lehet persze más 
ok is: Kundera a mi feltételezett közép-euró
paiságunkból, ennek a közép-európaiságnak az 
abszurditásából lépett bele a világirodalomba, s 
feltehetően izgalmasabb volt azt figyelnünk, 
hogy hogyan is járja végig a maga útját, mint 
azt, ahogyan a világirodalomból szól hozzánk. 
Pedig, mindennek ellenére, Kunderát olvasnunk 
kell. Olvasnunk kell, két okból is. Az egyik, s 
most a pragmatikus okkal kezdem, hogy a v i
lágirodalom szintjén elfogadott írók közül ő tud 
a legtöbbet, persze, nem véletlenül, Közép-Eu- 
rópáról, s benne rólunk, magyarokról, s a magyar 
kultúráról. Talán nincs is olyan könyve, amely
nek ne lennének magyar vonatkozásai. Vannak 
ennek a mostani könyvnek is. Mély egyetértéssel 
olvastam például azt a bekezdést, amelyikben 
Kundera arról ír, hogy Közép-Európa nem szű
kíthető „ ’Mitteleurópá’-vá, ahogyan azok sze
retik nevezni, még nem germán nyelveken is, 
akik csak a bécsi ablakból szemlélve ismerik. 
Közép-Európa sokközpontú: másnak látszik, ha 
Varsóból, ha Budapestről vagy ha Zágrábból néz
zük. De bármilyen perspektívából szemléljük is, 
kiütközik a közös történelem: a cseh ablakból 
jól látom, hogy a XIV század közepén Prágában 
m egalakul az első közép-európai egyetem ; 
látom, hogy a XV. században a huszita forrada-

lom megelőlegezi a reformációt; látom, ahogyan 
a XVI. században Csehországból, Magyaror
szágból, Ausztriából fokozatosan kialakul a 
Habsburg Birodalom; látom a háborúkat, ame
lyek két évszázadon keresztül védelmezik Nyu
gatot a török betörés ellen; látom az ellenrefor
mációt a barokk művészet kivirágzásával, amint 
építészeti egységbe vonja ezt a hatalmas területet, 
egészen a balti országokig.” Ne csökkentsük en
nek a látásmódnak a jelentőségét, ebbéli szán
dékaink helyett inkább gondoljunk az 1989 után 
gyorsan lefordított-magyarított történelmi-mű
vészettörténeti „enciklopédiákra”, albumokra, s

Milan Kundera: A függöny, Fordította: Réz 
Pál, Európa Kiadó, Budapest, 200S

arra, hogy azokban sem Kelet-Európáról, sem 
Közép-Európáról, sem a térség sajátos történelmi 
fejlődéséről, sem művészetéről nem szerepelt 
egyetlen szó sem.

A  másik ok ennél általánosabb: Kundera a 
gondolkodó irodalom képviselője, eredeti m ó
don, bölcseleti szinten gondolkodik -  például a 
filozófiának az emberek életéből való eltűnéséről 
is - ,  oly módon, hogy az esztétikai élményt jelent 
olvasójának. Ha nem regényt, akkor esszét ír, 
mint most is, A függöny című könyv esetében, 
építkezése azonban ekkor is rokon a regények 
építkezési módjával: mozaikokat, tudatosan ki
választott és megformált mozaikokat állít egy
más mellé, így járja be azt az utat, amelyiket az 
írás segítségével be akart járni. S bár írásai -  így 
ez a könyv is -  határozott vonalvezetéssel bírnak, 
a számos elkanyarodás, s az elkanyarodások ré
vén felsorakozó újabb és újabb mozaikok lega
lább annyi új felismerést adnak az olvasónak, 
mint amennyit az írások „fővonala” ad. A Kun- 
dera-esszé legfőbb jellemzőjének a szabadságot 
tartom, azt a szabadságot, amelynek segítségével 
az irodalom történetében vándorol. A mostani 
könyv nagy kitérői: meditáció a nagy népek pro
vincializmusáról és meditáció a kis népek pro
vincializmusáról. Közben pedig: tűnődés a re
gények (művek) létezési módjáról. S ha ezeket 
a meditációkat elolvastuk, akkor érthetjük meg 
a mi műveink, a magunkévá formált nemzeti mű
vek létezésének helyét: „A művészet birodalmá
ban nincsenek pontos mérőeszközök. Minden 
esztétikai ítélet egyéni vállalkozás, de olyan vál
lalkozás, amely nem zárkózik be tulajdon szub
jektivitásába, hanem megütközik más ítéletekkel, 
arra törekszik, hogy elfogadják, objektivitásra 
pályázik. A kollektív tudatban tehát a regény tör
ténete mindig is, vagyis Rabelais-tól napjainkig 
állandó átalakulásban van, és ebben az átalaku
lásban egyaránt részt vesz a hozzáértés és a hozzá

Az embert megillető végtelen költője
Volt egyszer egy költő. Szilágyi Domokosnak 

hívták.
Volt? Hiszen itt van köztünk.
Itt van -  mondja, sugallja a budapesti Nap Kia

dó íróirecepció-szemlézőEmlékezet sorozatának 
legújabb kötete, a költőt megidéző Kényszerle
szállás is. E sorozat a 20. századi magyar iroda
lom meghatározó, emblematikus alkotóit „tőlük, 
róluk” típusú könyvekkel mutatja be immár évek 
óta. De ilyen alkotója volt-e a magunk mögött 
hagyott század, sok szempontból még mindig 
kortársi lírájának Szilágyi Domokos? Ha olvasói 
ismertsége, olvasottsága, az olvasói hatás felől 
nézem, afelől, hogy mennyire épült be minden
napos tudásunkba, reflexeinkbe, kulturális ön
tudatunkba, mennyire része a közös nemzeti m í
tosznak (ha van még ilyenünk egyáltalán) -  nem 
sietném el az igenlő választ (bár nyomós érvet 
jelentene hozzá a kezdettől fogva igen népszerű 
korai BartókAmerikában). Ha a kritikai recep
ció, illetve befogadás felől közelítek a kérdéshez, 
ugyancsak óvatosnak kell lennem, hiszen míg 
például ez a mostani gyűjtemény is egyfelől v i
szonylag kiterjedt és értő fogadtatásról tanúsko
dik, másfelől nem lehet nem látnunk, hogy máig 
kívül esik kortárs irodalmi önértésünk jó néhány 
jelentős és megkerülhetetlen kánonképző ténye
zőjének horizontján. Ha viszont a költői hatás
történet felől közelítek a kérdéshez, egyértelmű 
igen a válasz: „Szilágyi Domokos lírai öröksége 
[...] ma is létezik és működik” (Demény Péter), 
hiszen költészete a múlt század hatvanas-het
venes éveitől jótékonyan segítette a magyar vers
nyelv és lírafelfogás alakulását, követőkre talált, 
a maguk idejében újszerű leleményei, vívmá
nyai, vers- és világszemlélete beépültek a kor
szerű magyar verselésbe, a versről való tudá
sunkba. Az ő József Attilára, sőt, Csokonai Vitéz 
M ihályra is visszakacsintó avantgardizm usa 
posztmodern korunk, beszédmódunk, struktú
ráink és konstrukcióink szilárd építőeleme lett

(ebből a szempontból elég elemzés alá vennünk 
A láz enciklopédiája vagy a Búcsú a trópusoktól 
című, a maguk idején: az 1960-as évek második 
felének magyar költészetében kétségtelenül min
taadó kötetét). Szilágyi Domokos emlékezete 
Pécsi Györgyi értő és lényegmutató Kényszer
leszállás-válogatásában -  könyvészeti szempont
ból talán szerencsésebb lett volna más címet ta
lálni e kötetnek, hiszen ugyanezen a címen gyűj
tötte össze a költő verseit Kántor Lajos is a bu
karesti Kriterion számára (1978) -  ebben az 
összetettségében jelenik meg előttünk, s recep
ciótörténeti szemléjében a költői életmű eddigi 
legerőteljesebb kanonizációs kísérletét láthatjuk. 
Pécsi egyébként -  elsősorban Cs. Gyimesi Éva 
mellett -  már egy-másfél évtizede Szilágyi Do
mokos költészetének egyik legértőbb elemzője, 
akinek Olvasópróbák című, 1994-es kötete több, 
szinte kismonográfiányi összterjedelmű értelme
zést ad a költőről, melyek közül érthető, ám fáj
lalható válogatói szeméremből e mostani össze
állításába semmit nem vett föl.

Itt van köztünk tehát egy költő -  Szilágyi Do
mokosnak hívják.

Akinek embert alázóan tragikus és botrányo
san rövid élete a műben -  verseiben magasodik 
fel és nyert meghosszabbodást. Akinek életében 
a halálból jutott több, s az élet a halálában győ
zedelmeskedett. Már lassan annyi esztendeje ha
lott (huszonhét), mint amennyi évet élt (harminc
hatot). Már lassan annyi ideje él, amennyit hal
dokolt. Piatalon ment el, töredék-élet adatott csak 
neki, megfosztatott a békés, termékeny öregkor
tól -  írnám formális logikánk szerint. így van? 
Mintha nem írta volna meg már harmincöt-har
minchat évesen az Öregek könyvéi, melyben ma
tuzsálemek tudását sűrítette össze a létről?! S 
különben is, verseit olvasva, ki merné állítani, 
hogy az ő harmincnyolc esztendeje nem az élet 
egy ember által megélhető teljességét adta meg 
neki?! Mélység és magasság, szűkösség és tá

gasság, behatároltság és végtelenség ez az élet s 
ez a költészet -  az egykori társ, a hozzá hason
lóan szintén tragikus sorsú Hervay Gizellával 
mondva: „az embert megillető végtelen”, a „sze
mélyesen átélt végtelen” felérzése. Értelmezői 
sokfelől és sokféleképpen közelítenek hozzá: Ilia 
Mihály költészetének „cezurázó szerepét” , Mé- 
liusz József „formaérzését és formatudását”, K. 
Jakab Antal „tudatosan kialakított stiláris sok
színűségét”, Bertha Zoltán „szimfonikusan szin
tetizáló, monumentális tartalmi és formai” meg- 
komponáltságát, „metafizikai világélményét” , 
Demény Péter „tragikus iróniáját”, gondolkodás
mód-jellegét, Csiki László „egzisztenciális le- 
csupaszodottságát” , „könnyed biblikusságát” , 
Nicolae Balotă „szkeptikus idealizmusát”, Po- 
mogáts Béla „iróniával védett morálját” , Balla 
Zsófia zenébe-ágyazottságát, Kulcsár Szabó E r
nő telített versnyelvét húzza alá. Markó Béla 
egyenesen annak bizonyítását látja Szilágyi Do
mokos életművében, hogy „Európává tehető a 
provincia is”. A  lényeget is a legmélyebben érin
tő, emberileg mélységesen megrázó, felkavaró 
látleletet ad költőnkről Hervay Gizella -  maga 
is kiváló költő, magánéletében Szilágyi első fe
lesége és közös gyermekük, Kobak édesanyja 
volt - ,  talán azért, mert ugyanazokat a poklokat 
járta (végig) ő is, mint a Búcsú a trópusoktól 
alkotója. Lenyűgöző érzékenységgel viszonyul 
hozzá a költőnknél majd három évtizeddel és 
legalább két nemzedékkel idősebb mester és jó 
barát, Méliusz József (levelezésükből külön kötet 
is kitelt: a budapesti Szépirodalmi Könyvkiadó
nál jelentette meg Ágoston Vilmos Visszavont 
remény címmel 1990-ben, kapcsolatuk genezi
sét, társadalmi-művészeti környezetét és lélek
tanát feltáró pompás tanulmány kíséretében).

Pécsi Györgyi értékkereső és sorsfaggató válo
gatásának kétségtelen drámai kicsúcsosodása 
Szilágyi Domokos búcsúlevele akkori társához. 
Ma is megrendülten olvasom annak hideg-józan

nem értés, az ész és a butaság, de mindenekfölött 
a felejtés, amelynek roppant temetője egyre csak 
terjeszkedik, és ahol az értéktelen művek mellett 
ott fekszenek az alulbecsült, félreértett vagy el
felejtett értékek. Ez az elkerülhetetlen igazság
talanság teszi a művészet történetét mélységesen 
emberivé.” Csekély ez a vigasz, mondhatnánk.

Ez a mostani könyvterjedelmű esszé a regény 
történetét járja végig Cervantestől egészen addig, 
hogy... Nos, meddig is? Idézem: „Szorongás fog 
el: elképzelem azt a napot, amikor a művészet 
már nem fogja a soha nem mondottat keresni, és 
engedelmesen visszahátrál a kollektív élet szol
gálatába, amely azt fogja követelni tőle, hogy 
tegye széppé az ismétlést és segítse abban az 
egyént, hogy békésen és boldogan beolvadjon a 
lét egyformaságába. Mert a művészet története 
mulandó. A művészet fecsegése örök.” Szóval, 
Kundera addig kíséri a regény útját, ameddig a 
regénnyel szemben követelményként fogalma
zódik majd meg, hogy „segítse az egyént, hogy 
békésen és boldogan beolvadjon a lét egyfor
maságába.” Másképpen: addig, amíg a regény, 
a művészet, nem akármilyen társadalmi nyomás
ra fel nem olvad az őt körülvevő világban. Szí
vesen mondanám, hogy ez a pillanat most ér
kezett el, de hát ilyet nem mondhatok, mert a 
pillanatok természetéhez tartozik, hogy hol ilyen
nek mutatják magukat, hol olyannak. De: a pil
lanat közeleg, az a pillanat is, amelyikről Kun
dera írt...

A  két végpont közötti pillanatok kapcsán pedig 
olvashatunk a művészet történetiségéről, a re
gény létokáról, nagyon közel áll hozzám, amit 
ennek kapcsán ír, de nemcsak hogy közel áll hoz
zám, hanem szép is: „Az emberi élet mint olyan: 
vereség. Az egyetlen dolog, ami az életnek ne
vezett elkerülhetetlen vereséggel szemben meg
marad nekünk, az, hogy igyekszünk megérteni. 
Ez a regény művészetének létoka.” Helyezzük 
magunkat egyetlen pillanat erejéig a gondol
kodástörténet kutatójának állapotába, s rögtön 
láthatjuk, hol vagyunk már attól az időpillanattól, 
amelyikben József Attila és Németh László az 
életgyőzelem vágyát fogalmazta meg...

Fűzi Lá s z l ó

Kényszerleszállás. Szilágyi Domokos emléke
zete, (Szerk.: Pécsi Györgyi), Nap Kiadó, Bu
dapest, 200S

nyitómondatát: „Én ma lelépek e világi életből” , 
még a halála előtti órákban is kegyetlen pontos
sággal működő (ön)iróniáját: „Nem vagyok ré
szeg, és -  ahogy mondani szokás -  tiszta elmével 
írom e sorokat. Mint egy hülye gimnazista.” S 
Nagy Mária válaszul rá földadogó önvádját: 
„...nem tudtam mégsem kibírhatóvá tenni ezt az 
életet... Nem voltam elég, és nincs feloldozás.” 
Pécsi Györgyi Kényszerleszállás--kötete azt a kér
dést feszegeti: mi elegek vagyunk-e, elegek le
szünk-e holtában megtartani őt? Szilágyi Domo
kos költészete arra biztat: elégnek kell lennünk 
rá. Mert ha mégsem, magunk megtartására nem 
leszünk elegek.

Igen, van köztünk egy költő.
Akinek életében a halálból volt több, halálában 

viszont az élet látszik győzedelmeskedni. Hiszen 
már lassan annyi ideje él, mint amennyit hal
dokolt. Szilágyi Domokosnak hívják. S ez a név, 
biztos vagyok benne, a mi nevünk is.

Tó t h  Lá s z l ó
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A z alkotó emlékezetét idézendő, újabb 
két kötet látott napvilágot: előbb a Krá
ter kiadásában A kő marad..., nem sok

kal utóbb a Szabad Tér és a Czegei Wass Poun- 
dation gondozásában pedig a Wass Albert igaz
sága. A  címek alapján aligha gondolhatnánk, 
hogy a két könyv nem hagyja abba a bestseller
szerző körül évek óta tartó kiadási, örökösödési 
vitákat. Ha befejeződött, jogerős ítélettel, a 
bírósági per, folytatódjék akkor a perpatvar. 
Eddig a pomázi Kráter és a marosvásárhelyi 
M entor ü tközö tt egym ással, m ost beállt a 
csatasorba a Szabad Tér is. S ha esetleg a kötet 
születésének céljáról és okáról fölvilágosító 
elöljáró beszéd alapján, meg a benne szereplő 
írások nyomán nem volna egészen nyilvánvaló, 
hogy kinek szolgáltat muníciót, akkor a napnál 
világosabbá válik ez abból a két részes hosszú 
dolgozatból, amelyet Czegei Wass Huba, az író 
fia szerzett, és amely Lukácsi Éva fordításában 
előbb a m arosvásárhelyi Népújság, m ajd a 
budapesti Nyugati Magyarság hasábjain jelent 
meg. Itt „kénytelen” kertelés nélkül fogalmazni 
a gyermek: mindenki -  mondja - ,  aki e könyvet, 
továbbá a Mentor kiadta Wass-köteteket veszi 
meg, az indirekt módon az író rehabilitációját 
és misszióját, jelesül a holtmarosi árvaházat 
támogatja. „Ha a Kráter Kiadó által kiadott köny
veket veszik az olvasók, akkor annak hasznából 
néhány ember zsebét tömik meg pénzzel!” -  
állítja, a „ravaszság és lelkiismeretlenség kép- 
viselői”-nek nevezve őket. Ez a vád is sejtetheti, 
mekkora indulatok fortyognak a mélyben, noha 
a könyvek lapjain most nem csapnak olyan ma
gasságokba, mint korábban. A  Kráter még csak- 
csak odalő a M entorra, többnyire láb jegy
zetekben siet közhírré tenni annak szerkesztési 
elveivel való egyet nem értését. A  Szabad Tér 
még nem lődöz.

Ha harcászati kifejezésekkel kellene érzékel
tetni a köztük lévő különbséget, akkor talán ta
láló lenne az ő kötetüket úgy jellemezni, hogy 
igazából még a terepgyakorlatoknál sem tarta
nak, nem hogy frontot mernének nyitni. Sőt, úgy 
fest, valam i miatt érdekük együtt menetelni. 
Amikor például Wass Albert halála kerül szóba, 
elm ondják ugyan, hogy rengeteg félreértés, 
,,hamis legenda” alakult ki körülötte, ám nincs 
merszük egyértelműen kijelenteni: az író ön
gyilkos lett. A  „valószínűleg” bizonytalansága 
itt éppúgy az ellentmondások és rejtélyek fenn
tartására hivatott, mint másutt a Nobel-díjra je 
lölés mindeddig senki által nem bizonyított ál
lításának tényként való elfogadása. S aztán, ha 
nem esnek is révületbe, hogy az „írófejedelem” 
előtt hajlongjanak, ám erős rá a kísértésük és a 
késztetésük, midőn Kölcsey, Petőfi, Arany írói 
és emberi nagyságához mérik „e nagy magyar” 
személyét és életművét. Épp ennyire bizonyí- 
tatlan marad, alighanem mindörökre, az a tételük, 
hogy a „magyar regény 20. századi megújítója 
ő”. Ezt az a Takaró Mihály jelenti ki, aki Raffay 
Ernővel és Vekov Károllyal együtt szerepel a 
szerzők, Raffayval és Somlai Zsuzsannával pe
dig a szerkesztők névsorában. Szerzőként előbb 
a máshonnan már jól ismert életrajzot írja meg; 
a megszokottnál kevesebb ugyan a filológiai 
tévedése, de egy-két kényesebb ponton (például 
az első feleségtől való váláson) ugyanúgy át
siklik, mint mások, korábban. peladata az is, tisz
tázza hősét a háborús bűnösség vádjában -  se
gítségére van ebben a kötet legaprólékosabb ta
nulmánya, Vekov Károlyé, amely tényekkel és 
dokumentumokkal igazolja az 1946-os per kon
cepciós voltát. Itt Raffay Ernő írásának (Néhány 
megjegyzés Wass Albert „háborús bűnössége” 
és „antiszemitizmusa” kapcsán) is megvan a sze
repe, ami kevésbé mondható el arról a terje
delmes tanulmányáról, amelyik az alkotó mun
kásságának 1918 és 1945 közötti történelmi és 
társadalmi hátterét rajzolja meg. Ez előtt ugyanis 
annyira elmosódik az író alakja, hogy szinte bárki 
ott állhatna helyette, Tamási Áron vagy Kará
csony Benő csakúgy, mint Markovits Rodion 
vagy Berde Mária -  csak azokat említve, akiket

Két könyv Wass Albert 
emlékezetére

az 1920 és 1945 közötti irodalmi kánon prob
lematikáját a vázlatosabbnál is vázlatosabban 
fölvető Takaró Mihály valami ok miatt nem sorol 
a korszak Wásshoz fogható, legjelentősebb er
délyi regényírói közé. A  Raffay rajzolta háttér 
tehát olyan távol húzódik, hogy oda nem is 
hallatszhatnak az írót legmélyebben foglalkoz
tató kérdések, nem látszhatnak, nem m utat
kozhatnak azok a jellegzetességek, amelyek az 
életszem léletét, v ilágfelfogását elválasztják, 
megkülönböztetik a kortársaiétól. Másféle gon
dot vet fel Balázs Ildikó több mint félszáz ol
dalas, „A nagy íróvá érés kora” címet viselő dol
gozata vagy Takaró Mihály regényelemzése, 
amely az Adjátok vissza a hegyeimet! legfőbb 
érdem ének  és sa já to sságának  egy új k ü l
detéstudat megszületését, írói és politikai hit
vallásának kifejezését látja. Ezek -  ismét harci 
kifejezéssel élve -  akár a békejobb nyújtásának 
tanúsítói is lehetnek, hiszen megjelentek a Kráter 
válogatásában is. Csak hogy ott a Takaróé egy 
volt a sok elemzés közül -  itt viszont az egyetlen 
egy, ami mindenképpen aránytalanságot jelent. 
Még ha a regény az életmű kiemelkedő alkotása 
lenne is, és nem „irodalm i kiáltvány” , mint 
aminek egyik elemzője tartotta -  akkor se lehetne 
elfogadtatni, hogy az emigrációs alkotások közül 
az összes többit mellőzik. lantosabban: alig két 
és fél oldalra futja, Takaró ,,néhány gondolat”-

Wass Albert igazsága, Szabad Tér és a Czegei 
Wass Foundation kiadása, Budapest, 200S

ára az Amerikában írt regényekről. Ezért állít
hatni, a Szabad Tér nemhogy a terep- vagy had
gyakorlatoknál, még ezek előkészületeinél se 
tart. Balázs Ildikó más eset: ő lényegében kivo
natolja, lerövidíti a Kráternél közölt önmagát. 
Ptóbára teszi az olvasókat: vajon észreveszik-e, 
hogy amit ottan csak feltételesen fogadott el -  
nevezetesen, hatott-e Lagerlöf svéd írónő ro
mantikus regénye Wássra - ,  azt itt nemcsak hogy 
készpénznek veszi, de még következtetéseket is 
von le belőle. De próbára teszi a szerkesztőket 
is: felfigyelnek-e az ott is, itt is szereplő szar
vashibára: a Vaddisznós Jákob című elbeszélés 
történelmi hitelességét egyfelől azon méri, hogy 
a trianoni döntés után a báró földet oszt, másfelől 
viszont idézi a zárlatot, amelyik szerint ,,így tör
tént ezerkilencszáztizennyolc decemberében”. 
Ha így történt, Trianon előtt történt, ha másképp, 
akkor esetleg utána. A  szöveghúzó sietsége mu
tatkozik aztán abban is, hogy Varjasnak nevezi 
(Virjassy helyett) a Mire a fák megnőnek csa
ládját. Az viszont aligha a kapkodás jele, hogy 
A temető megindul, mint az első világháborúban 
megcsonkított, kifosztott országért felemelt hang

Vass Albert emlékezetére. A kő marad..., Kráter 
Kiadó, Budapest, 2004

méltatódik -  valószínűleg abból az erkölcsi meg
fontolásból, hogy ha e kórusdrámában nincs is 
szó se a nemzetről, se a magyarságról, az olvasó 
jó indulatát csak jobban meg lehet nyerni a 
„feldarabolt és elprédált ország” erdélyi részében 
felhangzó „jajkiáltás” hallomásával. Különösen, 
ha a szerző tragikus előérzetét azzal akarja b i
zonyítani, hogy az 1932-ben keletkezett kórus
játékot a „második világháború előestéjén” írott
nak mondja. Másutt nem a tévedések, hanem az 
aránytalanságok tűnnek föl: a regények érté
kelésekor mindenképp, de a Tavaszi szél című 
színmű bemutatásakor is. Nem erény az sem, 
hogy a b ib liográfiájában felsorolt szak iro 
dalomra elvétve, ha hivatkozik, pedig támasz
kodhatna rájuk, amikor túl magabiztosan állít 
valamit. Lukácsi Éva dolgozata sem a vissza
fogott hangjáról ismerszik meg. A  „Wass Albert 
missziója az amerikai magyarok között” szen
vedélye mindenekelőtt az író művei és személye 
iránti elkötelezettségből fakad. Ez azonban na
gyon is lehetővé teszi, hogy eddig nem tapasztalt 
erős fénybe s új megvilágításba helyezze az ame
rikai magyarság politikáját és etikáját: meggyőző 
példái vannak mind az író által legnagyobb bűn
nek tartott közömbösségről, mind pedig a szét
húzásról, marakodásról. Az persze a tanulmány 
célzatosságához tartozik, hogy a végén szinte fel
szólít rá: a Mentor könyveit vásároljuk, mert 
akkor „a bevételeket biztosan erdélyi missziós 
célokra fogják fordítani” .

Jelen esetben pedig A kő marad... tanulmá
nyozása kínál több szellemi izgalmat. Elsősorban 
annak a fogadtatástörténetnek köszönhetően, 
amelyik -  kisebb-nagyobb hiányokkal bár, de -  
mégiscsak megmutatja, művei megjelenésekor 
miképp vélekedtek a szerzőről korának kri
tikusai. A  névsor tekintélyes. Mindjárt az elején 
Dsida Jenő, aki Wass Albert verseit ugyanabban 
m arasztalta  el -  u tánérzésben , erős Ady-, 
Rem ényik- és Á prily-rem iniszcenciában - ,  
amiben legújabban a mostani összeállításból 
szűklátókörűségre vallóan kihagyott Szakolczay 
Lajos. Méltatói és bírálói között volt aztán Kiss 
Jenő, Thurzó Gábor, Schöpflin Aladár, Szabédi 
László, Kádár Erzsébet, Péja Géza és más is. A 
titokzatos őzbakot ismertető Pilinszky János 
szerint Wass érzékeny, „szemlélődő lélek, mon
datai az álom varázslatával hatnak, mégis fe
gyelmezett, szigorú stílus ez”. Mind az elis
merések, mind a kifogások nyomon követhetőek 
aztán a későbbi elemzésekben. Jelzői mintegy 
annak, hogy ki milyen igénnyel és igényesen 
nyúlt egy-egy W ass-kötethez, benyom ásait 
szem besíteni igyekezett-e mások, irodalom 

történészek korabeli véleményével. Épp e fel
tételezhető, ha nem is elvárható igényesség miatt 
akár az az ajánlat is tehető, hogy a három részre 
tagolt kötetnek az utolsó részével, ezen belül is 
az első egységgel érdemes kezdeni az olvasást -  
merthogy ez esetben kiviláglik, az első rész 
szerzői közül ki mindenki vette a fáradságot az 
életmű alaposabb tanulmányozására, az adott 
műről szóló tanulmányok megismerését elemi 
kö telességüknek  tarto tták -e . A z eredm ény 
lesújtó. Hogy mennyire az, érzékeltetésül az 
egyébként is (ismét) hanyagul gondozott, azaz 
gondozatlan kötetből egynéhány példa. Az 
emigrációig tartó életpályán végigtekintő práter 
O livéré: lelke ra jta , ha a rom ánokat csak 
oláhokként képes megnevezni, legyen aztán 
zaklatottságának tünete az is, hogy egyugyana
zon íráson belül Kemény Jánost hol grófnak, hol 
bárónak nevezi -  az azonban, hogy a másik ta
nulm ányában  (Wass A lbert életpályája az 
emigrációba kényszerüléstől haláláig) eltulaj
donítja Dunai Ákos mondatait (Wass Albert ha
zatér), már túl van a megengedhetőség határán. 
Hasonló az önismétlő módon kétszer is szereplő 
pábián Gyula esete: egyugyanazon íráson belül 
egyszer Márai Sándorral együtt alapíttatik meg 
az Amerikai Magyar Szépmíves Céh, máskor 
Márai nélkül -  hogy higgyünk a tanulmány szer
zőjének, ha saját magát sem olvassa? Igaz, és ne 
legyen mentségére mondva, hogy az elemzésre 
kiválasztott könyvet (Jönnek) sem, hiszen a szov
jetek második világháborús kegyetlenkedéseit 
olvassa ki -  az Észak-Erdély második bécsi dön
tés utáni helyzetéről, 1940 nyár végéről be
számoló riportból. Hol voltak még ekkor az 
oroszok! Hasonló fordul elő Kovács perenc cik
kében is, amelyik a Parkasverem cselekmény
idejét feltehetően a Mire a fák megnőnek ko
rával keveri össze, ám nem bizonyos, hogy a 
szerző hibájából. Lehet, a nyomda ördöge babrált 
ki vele itt is, mint ahogy az hagyta befejezetlenül 
a Korunkból átvett írását is (Wass Albert -  
redivivus). Annál inkább feltételezhető ez, mivel 
a kritikus tartózkodik a túlzásoktól -  a többek 
által korszakos jelentőségűnek tartott Kard és 
kasza egy részét például „elsietett króniká”-nak, 
„bevallottan tendenciózus írás”-nak minősíti.

Alkalmat teremtve arra a szembesítésre is, ami 
a Kráter-könyvben az újabb izgalmat okozhatja: 
az em igrációs kritikák és a mai hozsannák 
összevetésére. A  müncheni Új Magyar Útból vé
ve az egyik példát: Kovách Ödön már 1950-ben 
úgy látta, hogy a ma sikerlistás Adjátok vissza a 
hegyeimet szereplői között sok a „típusember, 
különösen a megszállás utáni idők rajzában még 
a drámai epizódok, a komisszár meghasonlása 
is túl szabványos, ez évek bonyolult jellemeit, 
sorsait és eseményeit túl egyszerűnek látja az 
író”. A  másik példa négy évvel későbbi és a Ka
tolikus Szemléből való. Ugyanerről a regényről 
itt írta Várady Imre, hogy nem egy helyén ke
resettnek, mesterkéltnek hat, és hogy a „gon
dolatközlés szükségérzete erősebb volt benne, 
mint a művészi alkotóvágy”. A  bűvöletes hatású 
Tizenhárom almafa kis szépséghibájának pedig 
azt tartja, hogy szabadjára engedi benne „m eg
rögzött ellenszenvét az anyaországgal szemben” 
-  és így tovább, odáig, ami e tanulmányt a szak
irodalom legjava közé emeli, hogy szükség van 
a művek esztétikai, poétikai elemzésére és mér
legelésére is, vétek csak ideológiai vagy szo
ciológiai szempontot érvényesíteni. A  tárgy
szerűség és a tárgyilagosság emeli a kötet kö
zépső -  igaz, igen csekély -  részét a többi fölé: 
itt Jászó Anna a prózai művek stílusáról, Balázs 
Ildikó A funtineli boszorkány nyelvi világáról ér
tekezik, illetve ugyanő nyújtja azt a fo rd í
tástörténeti vázlatot is, amelyik fehéren feketén 
bizonyítja, Wass Albertet mennyire fogadta be 
a világirodalom. Semennyire. Nem öröm ez, ter
mészetesen. De búslakodásra sem ad okot. Annál 
inkább az életmű józan értékelésére, a művészi 
erények és fogyatékosságok együttes számba
vételére.

M á r k u s  Bé l a
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Kisvárda XVII. -  
Színházi ritmusok

Több mint seregszemle
A  kisvárdai fesztivál több mint seregszemle, és 

más mint egy fesztivál, nem csak azért mondható 
ez el, mert valamiféle jellegzetes hangulat uralja, 
de olyas okokból is, hogy itt határon túliak lépnek 
fel, olyan színházak, olyan színészek, akik más
más határokat figyelnek, néha teljesen különböző 
játékstílust, játékmodort képviselnek, és ez -  
rányomja bélyegét a fesztivál egészére. Konkré
tabban fogalmazva: ha mindannyian egy adott 
nyelven játsszák is az előadásokat, az előadás maga, 
mely j óval több, mint egy adott szöveg elmondása, 
hiszen képben, hangban, színben, térben, stílben, 
gesztusrendszerben is meghatározódik -  egyszóval 
az előadás, az adott, a pillanatnyi, nagyonis kü
lönböző nyelveken szólal meg. Ráadásul ez a 
fesztivál olyan hely, ahol évfolyam-találkozókat 
„szerveznek”, ahol már érződik a nyár másfajta len
dülete, miközben az évad tulajdonképpen még véget 
sem ért. Seregszemle is a kisvárdai másfél hét, 
színészek, rendezők jönnek-mennek, nézik, figyelik 
egymást, vagy az újvidéki, kolozsvári és ma
rosvásárhelyi színinövendékeket -  ki lesz a kö
vetkező Szűcs Nelli, ki lesz a következő Bogdán 
Zsolt. Egyszóval bárki megfigyelheti, milyen irány
ba is indul, indulhat a továbbiakban a (határon túli) 
magyar színház, magyar színjátszás.

Talán az se véletlen, hogy az idei kisvárdai fesz
tivál majdnem egy időben zajlott a legjobb ma
gyarországi előadásokat felvonultató pécsi 
fesztivállal (melyre az utóbbi időben már 
egy-két határon túli előadást is meghívnak). 
Bizonyos értelemben e két fesztiválon 
megtörtént előadásokat egybevetve derülhet 
ki igazán, mi is az a cél, amit a mai magyar 
színházi terekben fellépő társulatok célul 
tűztek ki maguk elé. Az egyidejűség miatt 
természetesen egységes és egyértelmű képet 
nem alkothat csak az, aki mindkét fesztiválon 
részt vett, de lapunk olvasói ezt mégis 
megtehetik, egybevetve a két fesztiválról 
szóló írást. No de lássuk a tényeket.

Közönség és kritika
pesztiválozósabb hangnemben szólván: 

Kisvárda egy jó  hely, mert itt valóban 
színháziasan alakul minden: változik az 
időjárás, az időpontok, sőt a helyszín is. Tu
domásom szerint először fordult elő, hogy 
egy, a versenyprogramban is részt vevő pro
dukciót nem a fesztivál helyszínén adtak elő 
(ez történt a kolozsvári társulat Woyczekje 
esetében). Ráadásul olyan előadások váltj ák 
egymást, amelyek egyértelműen különböző 
közönségrétegeknek szólnak. És itt az sem 
mérvadó, hogy stúdió-, avagy nagyszínpadi 
előadásáról van szó, hiszen például kü
lönböző irányokba mozdul el a sepsiszent- 
györgyiek Othellója és például a Kassai 
Thália Színház A tündérlaki lányokja. Cse
hov neve sem biztosíték arra, hogy egy ha
gyományosabb játékstílusban lejátszott előa
dással lesz dolgunk, ahogy ezt a Pigura Stú
dió Színház előadása is bizonyította. Sőt Kis
várdán még az is megtörténhet, hogy a kri
tikusok és a közönség ugyanazt az előadást 
tartják a legtöbbre -  a beregszászi társulat az 
Illyés Alapítvány díja mellett a közönségdíjat 
is hazavihette.

Ahogy ez már lenni szokott, aki egyszer 
már megfordult Kisvárdán, mindig összeveti, 
ki milyen volt, amikor legutóbb látta, milyen 
most. Ezért is érdekelt annyira a Szloboda 
Tibor által a Szabadkai Kosztolányi Dezső 
Színháznál rendezett Tragoedia magyar 
nyelven..., hiszen nem is olyan rég egy iz
galmas Macbeth rendezését volt alkalmam 
megtekinteni. Ez az előadás (az első, amit a 
fesztiválon részt vevő produkciók közül lát
hattam) azonban enyhe csalódást okoz, va
lami hiba van a gépezetben, a rendezői ötletek 
éle (talán mert a rendező túl élesre fente őket) 
rendre kicsorbul. Paraszti környezetben 
játszódik az előadás, Electra (Sz. Budanov 
Márta), sőt Clitemnestra (Jónás Gabriella) 
is kukoricát morzsol, ennek ellenére sem ért
hető a kukoricaháncsból megformázott 
Krisztus szerepe. Ez akkor válik igazán ér
telmezhetetlenné, amikor az előadás végén 
Orestes (Csernik Árpád) és Aegistus (Katkó 
perenc) összecsapásakor mindketten a ku
korica-Krisztusba vágják kaszáikat. Aegistus 
talicska általi halála pedig fanyar mosolyt csal

a néző arcára. Gond az is, hogy a színészek nagyon 
távolságtartóan nyúlnak a szerephez: Csernik Árpád 
Orestese blazírt világfi inkább, mint tragikus hős, 
bosszújának így nincs igazi tétje. Electra sikolyai, 
Clitemnestra halálrángásai inkább csak jelzik -  nem 
pedig kifejtik az elvileg meglevő belső feszültséget.

Kés, körök, lakodalom
Szerencsére a másik szabadkai társulat, a Sza

badkai Népszínház előadása (David Harrover: Kés 
a tyúkban, rendező: Pekete Péter m.v.) már sokkal 
egységesebb és kiegyensúlyozottabb, nem a szí
nészi teljesítmények billegnek, csupán az a desz
kapalló, amely Csikós W h a m  (Csernik Árpád) és 
Gilbert Horn (Katkó Perenc) világát elválasztja. Ez 
is „falusi”, de inkább időn kívüli történet, ahol a 
bűn és bűntelenség, tudás és tudatlanság közötti 
feszültség teremti meg az előadás folyamatosan iz
zó, de közben végletekig „megfontolt” hangulatát. 
Ugyanis itt minden mozdulat pontos, kimért, már- 
már automatikus, a néző érzi, hogy paradox módon 
egy téren és időn kívüli világba nyerhet bepillantást, 
ahol talán évszázadok óta változatlan minden. A  
két férfi és a Nő (Vicei Natália) gesztusai, hang
hordozása valami ősi ritmusra rímel, olyan ritmusra, 
amelyet csak kivételes előadásokban érezhetünk.

Míg a szabadkai Tragoedia magyar nyelven...- 
ben a kukoricam orzsoló kerekének forgása 
áttételesen jelzi a sors megváltoztathatatlanságát,

addig a Tompa G ábor által 
rendezettMédeia-körökben (Új - 
vidéki Színház) már szinte azon
nal rájövünk: a szereplők nem 
menekülhetnek, nem léphetnek 
ki az előre megszabott sors-pá
lyáról. Ezért van az, hogy az Eu
ripidész szövegből szinte csak az 
ógörög erdetiben szereplő fel
kiáltások, jajszavak maradnak meg. Ezek a fel
kiáltások (eii, oii, moii, meii, fiioo) ritmizálják az 
előadás eseményeit, hosszabb vagy rövidebb tar
tamuk nem csupán lassítja, vagy gyorsítja a je
leneteket, de intenzitásuk, erejük a különböző ér
zelmeket is kifejezi. Csupán ezekkel a szavakkal 
és magával a színészi testtel érzékeltetni a szereplő 
belső történéseit, nem hétköznapi feladat. E hangok, 
és nem szavak általi beszéd Médeia (Buza Tímea 
m.v.) és Aigeusz dialógusaiban éri el legmagasabb 
intenzitását, amikor a hangok áramlása valóban 
létrehoz egy olyan másfajta dimenziót, amelyben 
nem a szó, de a puszta hang színháza kerül elő
térbe. A  néző azonban csak ritkán tud ráhango
lódni az előadásra, annak ívét mindegyre megtöri 
Kronosz, az Idő. Az a furcsa érzésünk támad, 
hogy a szereplők igazi tragédiája az, hogy hiába 
próbálnak a még folyamatos uranoszi időben 
élni, ezt mindannyiszor megtöri a behatároló és 
szétdarabolt kronoszi idő-sarló.

Miközben komoly koreográfusi munka nélküli 
előadás már egyre ritkább, a Kassai 
Thália Színház előadása (Heltai Jenő: 
Tündérlaki lányok) teljesen híjával ta
láltatott ennek, sőt a rendező még a 
szövegből sem tudott valami érdem
legeset kicsavarni, a jólmegírt szöveg
ből inkább csak szövegmondás lett, a 
díszlet esetlegessége pedig citrom-díj 
után kiáltott. Egészen más volt a hely
zet a Pigura Stúdiószínház előadá
sában (Csehov: Lakodalom). Itt min
den a mozgásra épült, mozogtak a 
háttérfalat képező stilizált fák, az asz
talok, és természetesen a színészek, 
akik az előadás kései időpontja elle
nére -  szórakoztató, szovjet néptánc
versenyeket idéző táncbetéteket rop
tak végig hihetetlen energiával. Az 
egyetlen „zavaró”  tényező csak az volt, 
hogy Barabás Árpád mozgástechni
kája magasabb szintje okán kirítt a töb
biek közül. (Csak zárójelben jegyzem 
meg, hogy a mozgássorok közötti 
különbségeknek jóval nagyobb szerepük 
volt a sepsiszentgyörgyi Othellóban, Váta 
Lóránd Jágójának töredezett gesztusai 
egy külön cikket érdemelnének.)

És itt értem el a fesztivál fődíjas előa
dásához, ahol tánc és szöveg, zene és 
díszlet egésze egy vérbő és mégis zord 
komédiával örvendeztette meg a közön
séget. Nyikolaj Koljada MurlinMurlo 
című darabját a Szabadkai Népszínház 
adta elő Hernyák György rendezésében.

Az előadás szövege sodró és ma
gával ragadó, tömve trágár, otromba 
poénokkal, de ez annyira illik az alag
sori, agyonzsúfolt lakás hangulatá
hoz, amelyben minden az alkohol és 
az alapösztönök körül forog, hogy 
szinte fel se tűnik. Már egészen másra 
figyelünk: Mihail (Mezei Zoltán) őr
jöngő, mámoros táncára, Olga (Pesitz 
M ónika) m indegyre félbehagyott, 
befelé forduló gesztusaira, Irina (Vi- 
cei Natália) lassan „darabokra hulló” 
arcára, Aljosa (Kálló Béla) alakjára, 
aki egyre gyorsuló léptekkel halad a 
teljes romlás felé; no meg a szom
szédokra, akiknek csak a lábszárát 
látjuk, a néma szereplő anyára, aki 
legyeket öldös, egy olyan Kusturica- 
film be illő  kavalkádra, am elyből 
nincs kilépés. A  közönség nevet, 
tapsol, de a fe lfokozott ritm usú, 
pergő előadás még ott dobol, valahol 
mélyen: vannak dolgok, amik nevet
ve érnek véget: akár egy előadás, 
vagy egy fesztivál. A  különbség csak 
az, hogy a M urlin Murlo világa már 
több mint színház, és csak azért nem 
realitás, mert két óra után véget ér.

A fesztivál díjazottjai:
NKÖM Életmű-díjban részesült: Csíky András 

(a Kolozsvári Állami Magyar Színház Jászai Mari
díjas színművésze) és Hajdú Géza (a Nagyváradi 
Állami Színház Szigligeti Társulatának szín
művésze).

Az NKÖM fődíját a Szabadkai Népszínház társulata 
nyerte el Nyikolaj Koljada: Murlin Murlo című da
rabjának Hernyák György rendezte előadásáért.

Az Illyés Közalapítvány díját megosztva a Be
regszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház 
társulata Örkény István Toték című komédiájának, 
Vidnyánszky Attila rendezte előadásáért, és a 
Kolozsvári Állami Magyar Színház Társulata Georg 
Büchner: W oyczek cím ű drám ájának M ihai 
Măniuţiu rendezte előadásáért nyerte el.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye díját a Maros
vásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata 
nyerte el Janusz Glowaczki: Negyedik nővér című 
darabjának Alexandre Colpacci rendezte előadásáért.

Kisvárda város díját a Temesvári Csiky Gergely 
Színház társulata nyerte el Parti Nagy Lajos Ibusár 
című huszerettjének Kövesdy István rendezte előa
dásáért.

Kisvárda város Közönségdíját a Beregszászi 
Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház Társulata 
nyerte el Örkény István Tóték című komédiájának 
Vidnyánszky Attila rendezte előadásáért.

A  Magyar Hivatalos Közlönykiadó díját Pesitz 
Mónika és Viczei Natália, a Szabadkai Népszínház 
színművésznői nyerték el Nyikolaj Koljada: Murlin 
Murlo című drámájában nyújtott alakításukért.

A  legígéretesebb fiatal színész számára alapított, 
Teplánszky-díjat Bodolai Balázs, a Marosvásárhelyi 
Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának 
színművésze nyerte el Janusz Glowaczki: Negyedik 
nővér című drámájában nyújtott alakításáért.

A  Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza 
díjait Darabont Mikold, a Marosvásárhelyi Nemzeti 
Színház Tompa Miklós Társulatának színművész
nője vehette át, Janusz Glowaczki: Negyedik nővér 
című drámájában nyújtott alakításáért, valamint To
kai Andrea, a Temesvári Csiky Gergely Színház 
színművésznője, Parti Nagy Lajos: Ibusár című 
huszerettjében nyújtott alakításáért, illetve Trill 
Zsolt, a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti 
Színház színművésze, Örkény István Tóték című 
komédiájában nyújtott alakításáért.

Kisvárda város polgármestere, Dr. Oláh Albert 
különdíját Bogdán Zsolt, a Kolozsvári Állami Ma
gyar Színház Jászai Mari-díjas színművésze nyerte 
el Georgh Büchner: Woyczek című drámájában 
nyújtott alakításáért.

Kisvárda város alpolgármestere, Dr. Nagy Szi
lárd különdíját a szakmai zsűri döntése alapján Balázs 
Attila, a Temesvári Csiky Gergely Színház Jászai 
Mari-díjas színművésze nyerte el Parti Nagy Lajos: 
Ibusár című huszerettjében nyújtott alakításáért.

Különdíjat vehetett át a Gyergyószentmiklósi 
Pigura Stúdió Színház társulata a Lakodalom című, 
Csehov műve nyomán készült előadásban nyújtott 
kiemelkedő csapatmunkáért; Szűcs Nelli, a Be
regszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház 
színművésznője, Örkény István: Tóték című ko
médiájának előadásában nyújtott alakításáért.

A  Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza kü
löndíját a Székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Szín
ház William Shakespeare Szeget szeggel című előa
dásaiért kapta.

A  legjobb díszletért járó különdíjat a Szabadkai 
Népszínház művésze, Szilágyi Nándor nyerte el, 
Murlin Murlo című előadás díszletéért.

A  versenyen kívüli előadások legkiemelkedőbb 
színészi telj esítményéért járó különdíj at Szoták An
drea és Szvrcsek Anita színművésznők nyerték el, 
a Komáromi Jókai Színház Nyikolaj Kolj ada: Mese 
a halott cárkisasszonyról című drámájának Czajlik 
József rendezte előadásában nyújtott alakításukért.

A  Kisvárdai Lapok díját Tokai Andrea, a Te
mesvári Csiky Gergely Színház színművésze kapta.

K a r á c s o n y i  Zso l t
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V. Pécsi Országos Színházi Találkozó, 2005. június 9-18.

POSZT-impressziók
Legyen szó bármilyen fesztiválról vagy talál

kozóról, a mindenkori beszámolókban egy közös 
elemet szinte biztosan találunk: a recenzens kö
telezőnek érzi a(z általában) hosszú hónapok, 
igényesebb változatban évek kemény munkájá
val összeállított program -  őt személyében sértő 
-  hiányosságainak felsorolását, a válogató(k) 
személyének alkalmatlanságáról meg a szakmai 
hozzáértés hiányairól szóló szellemdús pletyká- 
lást. így aztán a néhány flekkes cikk végére ki
derül, hogy annak szerzője nagyságrendekkel 
jobb munkát végzett volna, ha annak idején őt 
kérik fel a szervezők, de nyugalom, semmi sincs 
veszve, akár jövőre szívesen megmutatja a v i
lágnak, mi fán terem a valódi színház. Ezzel a 
haladó hagyománnyal nem csak a „mi lett volna, 
ha” kérdésfeltevés értelmetlensége miatt szakí
tok, de azért is, mert a Karsai György klasszika
filológus, a CEU és a Pécsi Tudományegyetem 
professzora által összeállított idei válogatáson 
nemigen lehet fogást találni. Ezzel korántsem 
állítom azt, hogy a találkozó mind a tizenhat előa
dását egyforma élvezettel néztem volna végig 
(egyre nem is akartam bejutni, egyről pedig idő 
előtt rémülten menekültem), s azt sem, hogy én 
is ezeket a produkciókat hoztam volna Pécsre. 
Azt viszont készséggel elhiszem a válogatónak, 
hogy a 2004/2005-ös évad bizonyos szempont
ból leginkább figyelemre méltó előadásait gyűj
tötte egy csokorba. Másképp: ma igenis ilyen a 
magyar színház. Sajnos. És szerencsére.

Rövid statisztika a tizenhat „kiválasztottról” 
a részletek előtt: a három meghívott határon túli 
előadásból kettő Sepsiszentgyörgyről jött, az 
egyik a sok problémát felvető, de izgalmas képi 
megoldásokat felvonultató Jóembert keresünk! 
(r.: Bocsárdi László), a másik a Médeia. A  ha
táron túli palettát Vidnyánszky Attila Tóték-ér- 
telmezése tette teljessé. Két-két előadással sze
repelt Novák Eszter és Zsótér Sándor. Előbbitől 
A negyedik kapu című klezmerdarab, mely va
lójában színpadra nehézkesen adaptálható anek
dotafüzér, az általam látott előadáson jótékony 
unalomba fulladt. A  szintén Novák rendezte Bar- 
ta Lajos-darab, a Szerelem sem végig követke
zetesen építkező, de Varga Zoltán briliáns játéka 
miatt nehezen feledhető előadás (ugyanez a hely
zet a Radnóti Színház Stefano da Luca rendezte 
Prandello-előadásával, a IV. Henrikkel. A  ren
dező itt veszélyes hazardírozásba bocsátkozott: 
mindent „egy lapra”, a kitűnő formában lévő 
Szervét Tiborra tett fel, s a többi szereplőről meg
feledkezett). Karsai Zsótér-rajongása közismert 
tény: a kecskemétiAdrienne mellett a Bárkában 
tavaly évad végén bemutatott Stuart2Mária é r
kezett Pécsre. A kettős főszerepet (M áriát és 
Erzsébetet) egy személyben alakító Spolarics 
Andrea kisebb figyelmet kapott a megérdemelt
nél (tudjuk ezt be más, valóban kiemelkedő női 
alakításoknak). A  fővárosi Katona József Szín
ház „szokás szerint” két előadással érkezett:

Z sám b ék i G ábor k o rszak o s  je len tő ség ű  
Médeiája  mellett a színháznál második évadát 
töltő Bodó Viktor egyéni hangvételű Kafka-pa- 
rafrázisa, a Ledarálnakeltüntem jelent meg a 
szemlén. A tavalyi bemutató óta megkopott a 
Krétakör Színház Feketeország című, (akkor) ak
tuális (politikai, társadalmi) történéseket kom 
mentáló darabja (Schilling Árpád munkája). Pin
tér Béla és társulataA sütemények királynőjével 
érkezett. A  kaposváriak kiállította, A maraton- 
fu tók tiszteletkört fu tnak  cím ű, jó rész t h a 
gyományos eszközökkel dolgozó komédia (r.: 
Keszég László) nagyszerű pillanatokat kínált, 
különösen a 24 és 150 év közötti férfikart sikerült 
meglelkesíteni. Nagy bátorság volt a válogató 
részéről idehozni a Krétakör tavalyi Sirája (sic!) 
után Mácsai Pál Örkény Színház-beli társulaté
pítő munkáját, a Sirályt, s az valóban csak rész
ben váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Karsai 
György alighanem kárpótolni akarta Kulka Já
nost, amikor a Nemzetiből kimozdíthatatlan III. 
Richárd helyett a Budapesti Kamaraszínház Kiss 
Csaba rendezte Anna Kareniná ját hívta Pécsre. 
Mivel a nyíregyházi teátrumHajszál híján című 
előadását nem néztem végig, azt nem lenne illő 
kommentálni.

B
Két, gyökeresen ellentétes Médeia-feldolgo- 

zást láthatott a pécsi közönség. Kivételes pro
dukciókról van szó -  nem csak azért, mert azon 
kevés előadás közé tartoztak, melyekre még akár 
a helyszínen is lehetett jegyet váltani. Költői a 
kérdés, de talán elgondolkodtató a jövőre nézve: 
a közönség nem lenne olyan fogékony egy darab 
különböző feldolgozásaira, mint a szűk szakma? 
Vagy az ókori téma hatna idegenül itt és most? 
Pedig Zsámbéki Gábor Médeiáját nem oszlop
csarnokban, hanem kősivatagban, egy autóroncs 
és egy kiszáradt kerti csap között félúton moz
gatja. A történet maiságát nem(csak) a színpad
kép jelzi: Rakovszky Zsuzsa takarékos, gondos 
fordítása a darab 21. századi nézőnek szóló ki
vonata egyben -  a fölös(nek vélt) mitológiai uta
lásokat lehántották a szövegről, hogy csakis a 
minden kor számára megmagyarázhatatlan in
dulat, a gyermekgyilkosság elkövetése álljon a 
középpontban pőrén és a lehető legkegyetleneb- 
bül. És persze a megbántott, sőt megalázott, por
ba tiport női önérzet és méltóság: Máté Gábor 
igénytelen konfekcióruhába bújtatott Kreónja 
maga a politikai inkorrektség. Médeia itt nem 
istennő, „csak” megtört asszony, egykor szerető 
feleség és anya, aki most bosszúért üvölt. A  cím
szereplő Pullajtár Andrea -  le merem írni -  szín
háztörténeti jelentőségű alakítása az egész talál
kozó talán egyetlen, valóban katartikus élménye. 
A  román Mihai Măniuţiu a nő idegenségét hang
súlyozta sepsiszentgyörgyi Médeia-rendezésé- 
ben: inuit nyelven beszélteti Bicskei Zsuzsannát, 
akinek a mondatait két dajka tolmácsolja nekünk 
és a színpadon lévőknek. A  színházszerűség foly

ton az előtérbe tolakszik, ezért 
nem fontos, hogy ókori mítosz
parafrázist látunk: a dajkák a 
színpadon álló reflektorokat 
maguk irányítják a Médeia által 
a fehér falra írt vérvörös va- 
rázs(?)jelekre. Médeia titokza
tosságából és másságából ve
zethető le a többi szereplő jel
leme vagy jellemtelensége is: a 
tömeg, a kar áttetsző műanyag
dobozba zárja a szemet kápráz
tató ékszereket viselő, törékeny 
alkatú asszonyt, s barbár horda
ként kerítik körbe biztonságos
nak vélt ketrecét. A stilizáció 
fontos eszköz Măniuţiu színp a- 
dán, mely az ázsiai sámánoktól

származtatható zenében, a többnyelvű és soktónusú 
beszédben, Váta Loránd Nevelőjének vagy akár a 
teljes karnak a mozgásában és egyéb színpadi ak
ciókban (sőt a gyermekgyilkosság zárójelbe tételé
vel a történetszövésben!) egyaránt megnyilvánul.

A  színházcsinálók számára állandó kihívás és 
óriási felelősség a már vagy még elfeledett 
drámák mai színpadra való átültetése úgy, hogy 
abban a túlzó (?) aktualizálástól fanyalgó néző 
és kritikus egyaránt szellemi élvezetet találjon. 
Zsótér Sándornak nagy gyakorlata van az efféle, 
óvatosan kezelt és nagy ívben került szövegek 
értő leporolásában: Vörösm artytól K leistig, 
Jahnntól Brechtig és tovább terjed a repertoárja. 
A  POSZT-on most Schillerből és Scribe-ből 
vizsgázott jelesre. A színlapon Adrienne-né rö
vidült Adrienne Lecouvreur című dráma való
jában a színházról szóló vallomás. Scribe (és bát
ran tételezzük fel, hogy Zsótér) színpad iránti 
gyöngéd érzéseiről beszél az érzelmes klisék ru
határban felejtésével. Az újabb és újabb fordu
latokban nevettető módon bővelkedő, szakmai 
intrikáktól a szerelmi cselszövények taktikus vi
lágáig mozgó sztori a kor ünnepelt színésznőjé
nek kényszerű bukását tárja elénk. A  címszereplő 
Börcsök Enikőről magáról van szó, amikor a szín
padon úgy jellemzik Adrienne-t: „Csak úgy be
szél”. Börcsök színpadi jelenlétének magától ér- 
tetődősége benne van a banálisan hangzó mon
datban. Zsótér nem hagyja egyedül a tragikus hős
nőt: a kor sztárjáért kiskutyaként lihegő, közal
kalmazotti (!) státuszra ácsingózó Makranczi 
Zalán, a faragatlan, de sármos megjelenésével csa
tákat megnyerő Szarvas Attila, és különösen a 
riválisát bármi áron elpusztítani akaró hercegnő, 
Balogh Erika alakításában marad emlékezetes. A 
zsótéri, a kritika által közönségellenesnek elősze
retettel titulált esztétika változni látszik: ahogy a 
történet maga, úgy az előadás is két szinten ol- 
vasható-olvasandó. A cselekményt lineárisan 
végigkövetve olcsó ponyvába, szebben mondva: 
érzelemdús románcokba való történetet kapunk, 
miközben a rendező (és a szerző) folyamatosan 
„metázik”, amikor a színház értelméről és a benne 
működő energiák irányultságáról elmélkedik.

Még néhány évad, s ha valaki színházi körökben 
kiejti a metafikció szót, a művelt nagyérdeműnek 
Bodó Viktor neve ugrik be. A  két előadás erejéig a 
Kamrából a pécsi Kamarába átigazoló előadást 
félve néztem meg: a fővárosi klausztrofóbiás 
színháztér mindent eldönt a belépés pillanatában, s 
ezt nyilvánvalóan nehéz, ha nem egyenesen 
lehetetlen imitálni más adottságok között. Az, hogy 
a K afka A  per című regénye miatt készült 
Ledarálnakeltüntem még itt sem okozott csalódást, 
a rendező és a társulat érdem e. K afkáról a 
középiskolai emlékek alapján valamiféle lila, 
mélabús borongás jut az ember eszébe, ha netán 
utánaolvasott az életműnek, akkor mindez kiegészül 
a M onarchia szorongatta kishivatalnok rém
álomszerű vízióinak szürreális lenyomatával. Bodó 
úgy törölte el ezeket az unalomig ismert olvasatokat, 
hogy megtartotta, és rögtön idézőjelbe is tette őket. 
így apró jelzésekkel képes pontosan felidézni a 
bennünk élő képet, hogy aztán gondolkodási időt 
sem hagyva rögtön kifordítsa azt, s megmutassa, 
milyen (tragikusan) nevetséges világban élünk. 
Mert itt nem Kafka kora idéződik fel, Josef K. 
helyett Józsi (Keresztes Tamás) -  egy helyütt Jóska 
-  botladozik a törvény útvesztőjében: bármelyikünk 
állhatna ott kiszolgáltatva a „Közp. szerv” értel
metlen munkát végző aktatologatói előtt. A ren
dezőnek szerencsére eszében sincs ifjonti hévvel 
megfejteni a kafkai életművet, így az előadás 
szövetében felvállaltan hagy számtalan elvarratlan 
szálat. A szórakoztató revübetétek vagy a szán
dékoltan blőd kabarétréfák a Kafka megfestette, 
aztán a korunk által megválósított rémálomba 
simulnak idővel.

A  normálist az abnormálistól elválasztó vé
kony pallón egyensúlyoznak mindvégig Örkény 
Tóték-jának a szereplői. Nem tudom, van-e olyan 
magyar vígjáték, aminek ennyi unalmas, futó
szalagon gyártott feldolgozása forgott közkézen 
a megírása óta eltelt évtizedekben. Vidnyánszky 
Attila és beregszászi csapata végre megmutatta, 
hogy az átgondolt elemzés, a szöveg csonkítása 
helyett jelentős mértékű -  zenével és színpadi 
akcióval történő -  feldúsítása igenis hozhat ered
ményt. Nem is akármilyet ! A  vonalzóval két rész
re osztott színpadon, a rendezői balon óriási üres
ség tátong, villanypóznák merednek csak elő a 
sötétből. Jobbról Tóték konyhája a helyszín: mint
ha a falon lévő egyik falvédőn ábrázolt idillikus 
családi jelenet háromdimenziós változatát látnánk. 
Egészen addig, míg a finoman szólva gyenge 
idegekkel rendelkező Őrnagy (Trill Zsolt) meg nem 
érkezik a frontról. Az üres tér lassacskán do
bozokkal telik meg, a konyhaszoba túlzsúfolt, eről
tetett lakályossága romos csatatérré válik ügyködése 
nyomán. A darab rendezői sorra megfeledkezni 
látszottak arról, hogy háborús időkben játszódnak 
a történések: Vidnyánszky a hátország világának 
megfestésére legalább akkora súlyt helyez, mint 
Tóték mikrovilágának ábrázolására.

A sütemények királynője Pintér Béla és társu
latának minimális eszköztárral dolgozó, megren
dítő előadása. Cirkuszi látványossággá változik a 
nyolcvanas évek közepén játszódó szívszorító tör
ténet, amikor a meredeken felfelé ívelő, kör alap
rajzú nézőtérre ültetnek minket. Előttünk a bol
dognak semmiképpen sem nevezhető család: a 
nyitányban már nyoma sincs a Tóték elején pél
dául még meglévő normalitásnak. A „béemes”, 
pszichés problémákkal küzdő apa, Pista (Pintér 
Béla) szóval és tettel terrorizálja feleségét, gyerekeit 
és a szűk körbe becsöppenő idegeneket. A Pista 
által igavonóként -  „mint az állat, mint a barom” -  
körbeforgatott színpadon az egymással szembeni 
kegyetlenkedés létjogosultságot nyer, sőt köte
lezővé válik. Az elvont -  a díszlet, a citerazene -  és 
a konkrét elemek -  a médiumokból legalábbis is
merős pedofil és/vagy gyilkos indulatok, az egy
szerű lelkű emberek roncsolt nyelvezete -  néha za
varó diszharmóniát okoznak (félreértés ne essék: 
nyilvánvalóan szándékosan), emiatt azonban a 
katarzissal mintha adós maradna az előadás.

Végigtekintve a tisztességes(en középszerű?) 
mezőnyből kiemelkedő előadásokon, feltűnik va
lami. Ezekben a produkciókban gyilkosságok so
rát látjuk a legkülönbözőbb módszerekkel: a gye
rekek tervszerű kivégzésétől a főhős ledarálásáig, 
több változatot a nyugodt családi élet végleges 
feldúlására, vagy éppen törtetést a jobb pozí
ciókért és a rangért. Véletlen lenne mindez? A 
válaszadás túlmutat a beszámoló keretein, azt 
már az olvasóra és a közönségre bízom.

Já s z a y  Ta m á s
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Azért van a film, 
mert nem elmondható...

L akatos Róbert K olozsváron született 1968-ban. 2000 áprilisában 
diplomázott a Lengyel Színház- és Pilmművészeti Pőiskola operatőr 
szakán. Tanulmányai befejezése óta, kevésbé operatőrként, hanem főleg 

rendezőként van jelen a filmes szakmában. Csendország című dokumentumfilmje 
több erdélyi, magyarországi és nemzetközi fesztiválon nyert rangos elismeréseket. 
Ezt követte az Ördögtérgye című kisjátékfilmjének a sikere, mely a 2004-es 
Magyar Pilmszemlén elnyerte a legjobb kisjátékfilm díját. Legújabb sikereiről, 
fesztiválélményeiről, terveiről beszélgettünk, és arról is, hogy immár nem csak 
rendezőként, de oktatóként is jelen van a filmes szakmában.

Széttört Aranygalamb...
-Idén  ismét taroltál filmfesztiválokon, de most 

már kissé nyugatabbra, Lipcsében és New York 
államban vehettél át rangos díjakat. Beszéljünk 
ezekről.
_ -  Egy osztrák cég kitalálta azt, hogy még az 

Uniós csatlakozás előtt készítsen dokumentum
filmet a magyar lengyel, cseh, szlovák és szlovén 
határokon levő, vagy a határokkal kapcsolatos 
helyzetről. Ezért megkerestek minden országból 
egy-egy rendezőt, és felkérték: készítsen egy do
kumentumfilm projektet, amelynek a cselekmé
nye a határ mentén zajlik. Engem úgy találtak 
meg, hogy megnéztek néhány magyar doku
mentumfilmet és megtetszett nekik a Csend
ország. Nem tudták, hogy nem magyarországi 
vagyok, de felkerestek. Megragadtam ezt az al
kalmat, de mivel nem ismertem a magyarországi 
helyzetet (habár utaztam, és helyszíneltem a ma
gyar-osztrák határon), nem igazán találtam olyan 
témát, amelyhez személyesebben tudnék kötőd
ni. Ugyhogy egy road-movie-s megoldást vá
lasztottam, ez lett a Bahtalo, amelynek az ötlete 
a korábbi határ menti helyszíneléseimből fakadt. 
Elég sokan jártak és járnak át Magyarországról 
A usztriába, használt sport- és elektronikai
felszereléseket hozni és azokat Magyarországon 
értékesíteni, nagyjából olyan dolgokat, amelye
ket az osztrákok kidobnak. Eleinte még arra gon
doltam, hogy az Ausztriába átjáró magyar lom- 
talanítókról kéne dokumentumfilmet készíteni, 
de ezek az emberek nem igazán voltak nyitottak, 
másrészt, viszont azért, mert úgy gondoltam, 
hogy az, ha valaki először próbál hasznot húzni 
a lomtalanításból, az sokkal filmszerűbb -  ezért 
arra gondoltam, hogy olyanokat kérek fel e fela
datra, akik nem próbálták még. így jutottam el 
Lalihoz és Lórihoz. A  film arról szól, hogy ők 
elmennek egy magyarországi lomtalanítóhoz, 
megtudni a szakmai titkokat, hogy hol kell ke
resni ezeket a cuccokat Ausztriában, hogyan le
het ebből hasznot húzni -  és szerencsét pró
bálnak.

-  Es ezzel a filmmel próbáltál szerencsét a 
lipcsei és New York-i fesztiválon...

-  Létrejött a nagy-dokumentumfilm, ami öt 
darab huszonöt perces fejezetből állt, ez lett az 
Across the border. Ez járta a fesztiválokat és 
kapott két díjat: Lipcsében és azután a New York 
állambeli Syracuse-ban. Lipcsében egy Arany- 
galamb-díjat kapott. Ott az az érdekes, hogy van 
hosszú-dokumentumfilm kategória és rövid-do- 
kumentumfilm kategória; mivel a hosszú-do
kumentumfilm kategória díját egy másik filmnek

adták, úgy döntöttek, hogy ennek a filmnek meg
osztott díjat adnak, tulajdonképpen öt részre tör
ték a rövidfilm es Aranygalambot. Ezenkívül 
megkaptuk az MDR (Central German Broadcast
ing Corporation) különdíját is. Nagyon örültünk 
az ottani elismerésnek, mert a lipcsei egy fontos 
dokumentumfilm fesztivál.

Ezt követte egy meghívás Syracuse-ból, ami egy 
fiatal filmfesztivál. Ott nyertük meg a legjobb 
európai film díját, és a legjobb hosszú-dokumen- 
tumfilm díját. Az a sajátossága ennek az öt részből 
álló filmnek, hogy tulajdonképpen moziban való 
forgalmazásra készült. A  technikákat is úgy kellett 
megválasztanunk, hogy alkalmasak legyenek mo
zivetítésre. Érdekes, hogy egyes helyeken doku
mentumfilmeket mozikban forgalmaznak.

A Robotzsaru 
szivarra gyújt

-  Úgy hallottam, hogy a Robotzsaru című film
ben főszerepet játszó színész csak miattad jött el 
a syracuse-i fesztiválra...

-  Ez hatalmas túlzás, hiszen nem is ismert 
azelőtt. Az ember elmond valamit, aztán így lesz 
a bolhából elefánt. O azért jött a fesztiválra, mert

ő ott tanított az egyetemen. Tulajdonképpen azért 
jött oda mert meghívták a játékfilmes zsűribe. 
Máskülönben Peter Wellernek hívják, elég sok 
filmben játszott. Ugy vettem észre, hogy a diákok 
nagyon szeretik. Egy másik zsűriben vett részt, 
de mivel haverkedtünk előtte, eljött és beugrott 
a vetítésre...

-  Es azután együtt szivaroz
tatok...

-  Nem azután, hanem azelőtt. 
így kezdtünk el haverkedni. 
Tulajdonképp a haverkedés úgy 
alakult ki, hogy ott nem lehetett 
zárt helyeken dohányozni. New 
York államban nagyon ritka az 
olyan kocsma, amelyben szabad 
dohányozni (ezek általában ha
gyománnyal rendelkező, szivart 
áruló, forgalmazó helyek -  és 
ezért nem vezették be a tilal
mat). Általában az épület előtt 
álltam és cigarettáztam. Még 
voltak akik dohányoztak, de 
sokat csak mi ketten.

-  Mielőtt valamiféle dohány
reklám felé terelődne a beszél
getés, arra kérdeznék rá, miben

különböznek a különböző fesztiválok, melyekre 
az utóbbi időben eljutottál?

-  A  lipcseire nem sikerült kijutnom, de ami 
határozottan tetszett ezen az amerikai filmfesz
tiválon, az az volt, hogy még mielőtt maga a fesz
tivál elkezdődött, beszélgetések voltak, például 
az európai film helyzetéről de a latin-amerikairól, 
afrikairól, ázsiairól is. Nagy érdeklődést láttam 
az iránt, hogy mi történik a világ filmszakmájá
ban. Nem láttam olyan magatartást, hogy nekünk 
ott van Hollywood, és tudjuk mi, és ti nem tudtok 
semmit, hanem tényleg érdeklődtek.

-  New York és Hollywood között azért elég 
nagy a távolság, nem csupán térben...

-  New Yorkban és általában Észak-Ameri- 
kában van egy elég erősnek mondható független

filmes mozgalom is, ami teljesen eltér ettől a 
nagy ipartól, de mi errefelé elég keveset tudunk 
erről.

- A  nagyvilágban a dokumentumfilm mennyire 
különbözik az európai, vagy akár a te saját do
kumentumfilmes szemléletedtől?

-  Nincs olyan nagy rálátásom erre a helyzetre, 
most kezdem megismerni ezt a világot, nekem 
mindenképpen nagyon pozitív meglepetés volt 
az, hogy felkeres egy cég és azt mondja, hogy

mozi forgalmazásra szánt dokumentumfilmet 
fogunk rendezni. Nyilván ez másfajta doku
mentumfilm, mint ami szintén Amerikából indul 
-  mint a többek által ismert Michael Moore által 
rendezett filmek. Vin egy ilyen irányzat az Á l
lamokban, úgy vettem észre, hogy Kanadában 
is készülnek ilyen filmek moziforgalmazásra. 
Azért egy kicsit mások, mint amilyennek mi 
európai szemmel elképzelnénk.

-  A  Bahtalo után még készült egy filmed, ami 
Spílerek címmel került bemutatásra az idei film
szemlén. Úgy tűnik, hogy alkotásaidban a falusi 
környezet helyét egyre inkább a városi környezet 
veszi át.

-  A  Spílerek egy kísérleti dokumentumfilm. 
Nyilvánvalóan olyasmikről szeretek filmet ké
szíteni, amelyek valamilyen szempontból közel 
állnak hozzám. Valószínű, hogy a vidéki kör
nyezet az elején azért jelentkezett a filmjeimben, 
mert azt könnyebb volt kívülről szemlélnem. 
Mert azért azonkívül, hogy közel áll hozzám, 
kell legyen egy távolság is köztem és a dolgok 
között, akkor, amikor elkezdek belőlük épít
kezni. Ez az elején könnyebben tudott megva
lósulni vidéki környezet kapcsán. De ez nem 
programszerű változás nálam. Ugyanúgy akarok 
majd falusi és városi környezetben is filmeket 
készíteni.

-  Miért éppen Spílerek lett a cím, hiszen szám
talan, különböző világokból érkező alak szerepel 
benne, hogyan lett ebből egységes egész?

-  Azért is kísérleti ez a film, mert ami tulaj
donképpen összetartja ezt a filmet az egy fajta 
életérzés. Nagyon sokan nem is értik ezt a filmet, 
olyanok akik nem ismerik ezt a fajta életérzést.

-  Hogyan határoznád meg ezt az életérzést?
-  Ha meg tudnám határozni, akkor valószí

nűleg esszét írnék róla. Általában azért van a 
film, mert nem tudom szavakban elmondani. Ha 
szereplőkről esik szó, akkor azt mondanám, hogy 
engem azok érdekelnek, akikben van valami hoz
zám is közel álló. Nem szeretem egzotikumként 
kezelni a szereplőket. Általában ezek az emberek 
valamilyen szempontból kívülállók.

-  Jónéhány filmes tapasztalat után, most már 
a Sapientia Tudományegyetemen is tanítasz, és 
ezen kívül volt egy projekted filmforgatókönyv
írás témában.

-  Jelenleg betanítok a Sapientia film-fotó-média 
szakán. Tulajdonképpen a Buglya Sándor ven
dégtanár által kitalált tantervet valósítom meg. Az 
oktatási koncepció az, hogy a diákok az első 
években minél több területét próbálják ki a film
készítésnek, és a szakosodás ezután fog következni, 
miután mi már megfigyeltük, hogy ki mire al
kalmasabb. Élvezem az egészet, és azt látom, hogy 
van egy jópár tehetséges ember. A  másik oktatási 
terv, amiben részt vettem, azt Szántai Jánossal kö
zösen találtuk ki. Egy filmes felnőttoktatási prog
ramot, főleg olyanok számára, akik már végeztek 
valahol, de nem akarnak, vagy nem tudnak részt 
venni egy négy évig tartó, nappali tagozatos filmes 
oktatási programban. Egyébként a forgatókönyvírás 
csak az egyik kör volt a sok közül. V>lt három darab 
ilyen, heti rendszerességgel működő kör (for
gatókönyvírói, rendező-operatőri, filmelméleti) és 
több intenzív képzés: gyártásvezetői-produceri, 
dokumentumfilmes, animációs, hangtechnikai, 
vágói, forgatókönyvírói.

-  Ez utóbbi program milyen sikerrel járt?
-  Legfontosabb hozadékának azt tartom, hogy 

rájöttünk: érdemes ezzel foglalkozni és létrehoz
tuk az Argó Audiovizuális Egyesületet, amely to
vábbra is kíván majd ilyen felsőoktatási progra
mokat szervezni. Illetve próbál filmeket gyártani.

A  legfontosabb az, hogy létrejött egy intéz
mény és született jópár olyan filmterv, amelyről 
azt hiszem, hogy tényleg el kellene készüljenek. 
Ezek közül megemlíteném Pelméri Cecíliának 
egy animációs filmtervét, Tóth Ibolya dokumen- 
tumfilm-tervét, Csép Gergő kisjátékfilm-tervét, 
illetve Csont Zsombornak egy kisjátékfilm-ter- 
vét. Nagyon örülök, hogy Zsombornak az idei 
Com m unitas-pályázaton sikerült ösztöndíjat 
nyernie, tulajdonképpen azzal a filmtervével, 
amit az Argós képzésen fejlesztett ki.

-  Térjünk vissza a Bahtalóra, úgy tudom ennek 
valamiféle folytatása is lesz, Lali Egyiptomban 
címmel...

-  Azt történt, hogy a szereplők, pontosabban 
Lóri élete olyan fordulatot vett, hogy azt hiszem, 
filmre kívánkozik. Megpróbálom megint össze
hozni a két szereplőt, és lássuk mi lesz belőle 
alapon folytatni ezt a filmet. Remélem, hogy si
kerül, mert úgy veszem észre, hogy a producerek 
számára meggyőző, amit eddig láttak, és látják, 
hogy ebben az új környezetben talán még 
nagyobb lehetőség van mint a korábbiban.

-Lehetséges, hogy sorozat lesz a Lalis filmekből?
-  Azt szeretném, hogy ez a film egységként 

működjön, tehát nem sorozatként. Ahhoz, hogy 
egységessé váljon, nyilván az első részét is át 
kell vágni. Mert egy hosszabb film más formát 
kíván, és a szereplők motivációinak sokkal erő
sebb bemutatását, mint egy rövidfilmben. A  ko
rábbi nyersanyagot fel kell használni, de nem 
veszem át egy az egyben a 25 perces Bahtaló t.

-  Ez még dokumentumfilm lesz egyáltalán?
-  Szerintem igen. Én szituációs dokumentum

film nek nevezem, amikor helyzetbe hozod a 
szereplőket, és a helyzetben tulajdonképpen nem 
mondod meg, hogy mit csináljanak, és ők ön
magukat hozzák. A  film tervet most állítjuk 
össze, elkezdődik egy finanszírozási időszak, és 
utána következik a forgatás. Mindig nehéz meg
jósolni mikor készül el egy film, de én remélem, 
hogy 2006-ban már látható lesz.

-  Vannak más ötleteid is?
-  Az Ördögtérgye című kisjátékfilm tulajdon

képp egy nagyjátékfilm tervem egy fejezete. Ezt 
sokadszorra átírtam, és megpróbálok rá pénzt 
szerezni, hogy megvalósulhasson.

Kérdezett: Ka r á c so n y i Zs o l t

Válogatott filmográfia:
Across the Border -  Five views from neighbours -  5db, egyenként 25 perces fejezetekből 
álló dokumentum-szkeccsfilm. Rendezték: Páwlel Lozinski, Jan Gogola, Kerekes Péter, 
Lakatos Róbert és Biljana Cakic-Veselic, 35 mm, gyártó: Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion 
(Ausztria), 2004
Lipcsei Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál 2004: A nemzetközi zsűri Aranygalamb- 
díja (rövidfilm kategóriában), valamint a MDR (Central German Broadcasting Corpora
tion) Díja.
Ördögtérgye, kisjátékfilm (191, 35mm, op. Maciej Kozlowski, producer: dr. Muhi András, 
gyártó: Inforg Stúdió 2004)
1) 35. Magyar Filmszemle (2004): Legjobb kisjátékfilm díja,
2) Aranybanán 2005 -  A  Menekülés a rövidfilmbe fesztivál (Budapest) Fődíja. 
Csendország, dokumentumfilm (37' videó, operatőr: Bálint Arthur, producerek: dr. Muhi 
András; Durst György, gyártó: Inforg Stúdió -  Duna Műhely 2001-2002) díjai:
1. Filmkritikus díj 2003 (Budapest): A  legjobb fiatal dokumentumfilmes díja
2. Golden Knight (Zlotyoj Vityaz) Nemzetközi filmfesztivál 2003; Moszkva: A  zsűri 
különdíja
3. Dialektus -  Antropológiai és néprajzi filmfesztivál, Budapest, 2002: Fődíj
4. Mediawave nemzetközi filmfesztivál, Győr, 2002: A nemzeti kategória legjobb 
dokumentumfilm díja
5. Menekülés a Rövidfilmbe fesztivál 2002: A  legjobb dokumentumfilm díja (Aranybanán)
6. Alter-Native 10 -  Nemzetközi rövidfilm fesztivál, Marosvásárhely, Románia, 2002: A 
magyar kulturális régió legjobb filmje



2005. augusztus

SZÁVAI ATTILA

Snittkép
M int minden vasárnap, ez alkalom

mal is mellőzték a koránkelést a 
kocsma alkalmazottjai. Ezen ten
dencia különösen a nyári hónapokban nyer ér

vényt; ilyenkor az angyalok és az összes szen
tek is később kelnek néhány órával. Már ja 
vában túl van a hajnali megnyilatkozás va
rázsán állat és növény, m elyek különös, 
émelygős szagokat pumpálnak a levegőbe. 
Akár egy rózsaszín cukrászda ragadós parfé
parádéja, nehéz, szirupos szagokkal. Az an
gyalok ásítva emelik le szárnyaikat a fogasról 
-  ahová este akasztották - ,  dagadt szemekkel 
néznek dolog után. A szentek  sokasága 
hosszas művészhaját fésüli hosszasan. Mert 
a terjedelmes hajzatot muszáj megrendszabá- 
lyozni, szépen is néznénk ki igénytelenül a 
legigényesebb hivatalban. Mint már mondot
tam, az alkalmazottak mellőzték a koránke
lést. A  történet színhelye is azok közé tartozik, 
ahol, bár egy-két alkalmazott van rendszerint 
a közönség szolgálatára, biztos vagyok benne, 
hogy a háttérben van még néhány beosztott, 
kik a kiivott poharak fölé árulnak különböző 
csecsebecséket. így fülledő szerelmet, mely 
a vakító világoskék Ámori ámulatából kalló
dik a sötétebb tónusok irányába, akár egy fá
radó parkett-táncos, többféle ízesítésben csa
lódást, megbízható és kevésbé megbízható ba
rátságokat. Ezek amolyan láthatatlan szolgák 
makulátlan libériákban, érezni leheletüket, 
mikor feltűnés nélkül az asztalok fölé hajol
nak.

Tudom és hiszem, hogy vannak még nyil
vános társasági helyek, hol olykor ösztönösen 
erős, ősien igaz -  akár egy fohász -  ingerek 
sü lnek  k i halovány  v illám ok  vékonyan  
reccsenő-zizzenő ág-bogában. Ezt az asztalok 
felett, mélyen belül az italok, az ideálok, a 
szerelmi és lelkes metafizikai megvilágoso
dások és eltévelyedések tömött ködében fi
gyelhetjük meg.

A  csapos leány perről-percre tér magához. 
Lassan felpörög, lehelete savanykás. Véko
nyan feszülő testének kipárolgása üdít és meg
nyugtat. Ásítok. A hamutartó is ásít, mire én 
torkába nyomok egy parázsló dévidoffot, csu
pán a rendreutasítás okán; viselkedjen az al
kalomhoz illően. Leteszem az újságot, a na
pihírek tűnő emlékei közt tűnődöm. Még pon
tosabban: neszelek. Fejlődő berregést hallok, 
gyorsuló zakatolást, füleimmel egyre inkább 
érzékelem a szerkezetet, olajozottan üdvözlik 
egymást az alkatrészek. A világot begyúj
to tták . A fű tő  az e lő írásnak  m egfelelő  
mennyiséggel dob a kazánba. Becsukja a vas
ajtót, kezet mos és megy intézni m aszek 
ügyeit. A rutinnal megrakott évek megtaní
tották neki: vannak hetek, mikor elég jól bein
dítani az üzemet, aztán a többi megy magától. 
Önműködik, nagy lánggal, fényben és sza
gokban kissé pazarlóan. Lassan minden fel
pörög.

Hasonlóan a bicikli kerekéhez, ami Zsófit, 
az apró, formás tanítónőt lezötyköli a kocs
mába, laza csevely céljából. Egyívásúak va
gyunk nagyjából, hozzáteszem, nem csak ez 
jogosít fel bennünket egy ivásra. Rég nem lát
tuk egymást, a gépe Ferihegyen szállt le nem 
rég. Londonban volt m ajd’ egy évet. Gyere
keket vigyázott és tartott karban -  ha megér
demelték - ,  talán néha sarokban is. A sokat 
ázott angol fővárosban egy volt a sok közül, 
akik szerencsét próbálnak a szelíden sznob, 
fölényesen felséges birodalomban. Anglia jó 
ideje tegező viszonyban van a világgal, annak 
összes országával és azok világpiaci lehető
ségeivel, ami tiszteletlenség. Bár ez nekünk 
itt és most nem oszt nem szoroz. Egyébiránt 
London hasonlít a sokat ázott és szárított se
lyemhez is. Van itt selyemből köntös és cipő, 
ízlés és értékrend, sápadtan selymes az angol 
lányok bőre és vannak fiúk is selyemből a So- 
hoban gőzölgő lebujokban, rakáson. Mint még 
számos országban, Angliában is szaporodik 
a lakosság, a sok Zsófi pedig oviba, iskolába 
viszi, eteti a szaporulatot. Néha közösen éne
kelnek. Szolgálataikért a Zsófik itthoni v i
szonylatban jelentős honoráriumot kapnak 
fontban, amit a mi megfontolt Zsófink is meg
fontoltan fordít majd szükségleteire. Nagy pá
tosszal meséli élményeit alig-ruhájában, ép
pen hogy van rajta textil. A  levegő rezonál, 
lassan már csak délibábként látom tehetséges 
alakját, amint ásványvizet tölt a poharában iz
zadó jégkockákra. Nagyot kortyolok sörömbe 
röhögve. Hiába, néha rá kell segíteni a ter
mosztátra, főleg biológiai értelemben, különös 
tekintettel a folyadékpótlás eme habosan ke
sernyés formájára. Meg egyébként is jobban

érzi magát bizonyos hőmérsékleti adatok közt 
az a hetvenkilónyi csont, hús és bél, mely Szá
vai Attila elnevezéssel került forgalomba las
san huszonhét éve, kisebb konstrukciós hibák
kal (ezekre a szakszervezet már több ízben 
felhívta a vállalatvezetés szíves figyelmét).

Zsófi szereti a gyermekeket, ahogy ezt 
mondja érezhető, hogy néhány év múltán 
tulajdonossá fog válni. Rajta van az ügyön. 
Amióta az erdélyi székely sráccal van együtt 
-  nem túl rég - ,  határozottan megszépült. Van 
benne egy valamikori vidéki cselédlány jól 
nevelt, üde bájából (enyhe tájszólással), de 
hasonlít egy tál cseresznyére is, ahogy nevetve 
meséli, hogy Londonban a kocsmák nagy 
része már este tizenegykor bezár. Ami meg
lepő és tanulságos: ez az intelligens és steril 
nép nem szeret korán érkezni, a napnak éjfél
kor vége, punktum. A  cselédsors és a cse
resznye összefüggéseit kutatva Csehov Cse
resznyéskertjének meghitt nyitóképében lá
tom az arányosan szolid testű cselédet, Du- 
nyasát, k i egy májusi hajnalban Párizsból 
érkező gazdáit várja a gyerekszoba gyertya
fényében. Dunyasából lassan ismét Zsófi lesz, 
aki kedveséről, Áronról áradozik rajongással. 
Meglepődve veszem tudomásul a fiú szerteá
gazó képességeit. Néptáncoktató Ő, pirotech
nikus, fazekas és hegymászó. Zsófi, mint azt 
többször megjegyezte, különösen vonzódik a 
kalandor term észetűekhez. A bban persze 
egyetértettünk, hogy a szatmári koreográfia

és a bögregyártás nem feltétlenül lenne biz
tosíték egy tetemes életbiztosítás abban az 
esetbeni kiutalásához, ha az emberrel történne 
valam i egészségtelenség. A rra különösen 
büszke, hogy Áron megvárta itthon, mármint 
úgy értendő: nem vitt korongozni más lányt, 
pláne bokázni. T ürelm es nép a székely, 
egyeztünk meg. Továbbá tisztánlátó; szomo
rúságra hajlamos, szeretnek jól élni. Áron csa
ládja jó ideje nagyobb ház építésébe fogott, a 
régi lakás szűkös már és egy kissé unalmas 
is. Az új fészek falai tíz éve fejlődnek. Türel
mes nép a székely. A nagy Európa átlagem
berei felett lebegnek néhány centivel, a böl
csesség és a méltóság mosolyával. Ezt most 
leginkább Zsófi látja így. Áront félistenként 
tiszteli, ami a szerelem ködlésén át termé
szetes, törvényszerű és kötelező. Bizonyára 
bizsergett lelkében ez a kába kohézió akkor 
is, mikor hétvégente a Temze partján sétált, 
vagy mikor a Regent’s Park illatos avarpap
lannal kínált neki langyos pihenést, aranysár
ga bódulatot a mézet lélegző őszben. Meg- 
csörren a telefonja. Illúzióromboló a szoftveri 
visítás. A  vonal másik végén székelyi éneklős 
beszéd, választékos eleganciával. Zsófi olvad. 
Mennie kell, mondja, örült, hogy találkoztunk. 
Kifogja a bringát, szinte repül a szerencsés 
székelyhez. Snittkép. Amennyiben a rendező 
ezt a jelenetet meghagyja, úgy kéretik lassítva 
játszani, a haj lobogására szükség szerint szél
géppel rásegíteni.

Orbán János Dénes

.. rovata
DEBÜT

F eren czy  
A b a  
S á m u e l  
A m a d é

Lecke
Megtanultam 
szépen öltözködni -  fehér ingre fekete zakót; 
ízlésesen, elegánsan.

Megtanultam
a helyes testtartást -  egyenes háttal 
ülni, feküdni.

Megtanultam
nem beszélni -  akkor sem,
ha kérdeznek.

Diszkréten összeteszem két kezem 
a ravatalon.

Dukál
Két kezét Napra feszíti 
az empirista,
majd szájából kilökve nyelvét 
irhaszemölcsöket és 
ízlelőbimbókat nevel.
Piros vére vágtat végig 
a föld repedésein -  
indukál.

A racionalista 
bordái rátapadnak 
fémdobozának falára; 
homlokerszényébe gyűri 
porladozó fejbőrét, majd 
koponyájából egy 
darab csont pattan le -  
dedukál.

Vibráló ionlapok között 
minden háztartásban 
megbújik aljasul a média.
Családtaggá válik a képernyő, 
mely gombnyomásra lesz 
gyilkos, politikus vagy 
riporter, ki butít és 
redukál.

Hosszú női lábak fonódnak
össze nyakamon;
combjából kinőtt ráncos
kezek gombolják ki nadrágomat, és
felkészítenek az elsőre:
hisz minden nagykorúnak
dukál.

Sánta, sikkes, 
csokonais szonett
Hová repítesz engem, csalfa ál-remény?
Királyi trónomat feladtam a konok 
beszéd mögötti lagymatag szitártorok 
selyemdalának. Átkozott fausti lény!

Hová repítesz engem, csalfa ál-remény? 
Kemény kövek között pihentető homok 
sebet szakít mezítelen szabad korok 
vörös füvén. Miért követlek, égi fény?

Megöltek átok ajkaid, -  minden szavad 
egy-egy robusztus éji tégla; a szökés 
világos-ónos utcatorlaszán apad.

Ruhámat ócska rongyokért cseréltem el,
a hárem édes illatát vetem be ágy
gyanánt, -  kavics pokróccal majd a hold föd el.F izessen  elő on -line az Irod alm i Jelenre! www.ij .nyugatij elen .com

http://www.ij.nyugatijelen.com
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„Tisztelettel hajiunk meg a szellem 
és a szív nagysága előtt”

(H erczeg  F erenc)

-  Száz éve áll Nikolaus Lenau bánsági szobra -
Száz esztendővel ezelőtt, 1905. június 12-én, 

pünkösd hétfőjén leplezték le Csatádon (ma Le
nauheim), nagy ünnepség keretében, a klasszi
kus német költő, Nikolaus Lenau (1802-1850) 
szobrát.

Nikolaus Lenau (Nikolaus Niembsch Edler 
von Strehlenau) 1802. augusztus 13-án született 
Csatádon. Apja, Franz Niembsch, kincstári 
írnok, anyja Maria Antonia Therese, született 
Maigraber. Szülőháza az egykori jószágigaz
gatósági épület volt, mely később a csatádi ta
karékpénztár tulajdona lett. A  család rövidesen 
Budapestre költözik. Lenau 1812-1815 között 
a pesti piarista gimnáziumban végzi a három 
alsó osztályt. Latint, magyar nyelvet tanul, s 
itt mutatkozik meg zenei hajlama. 1815-ben 
Tokajba költöznek. Itt ismerkedik meg Lenau 
a magyar pusztával, s vésődik leikébe a magyar 
népdalok ritmusa. A  család anyagi helyzete 
egyre romlik. Hogy tanulmányait tovább tudja 
folytatni, 1818-ban a Bécs melletti Stockerauba 
költözik, gazdag nagyszülei, Joseph Niembsch 
ezredes, valamint neje, született Kellersberg bá
rónő vállalják további taníttatását. Középisko
láit Bécsben végzi, majd három évig filozófiát 
tanul s egyetemre készül. Franciát és angolt, 
majd 1824-ben, Bécsben jogot tanul. 1826-ban 
megszakítja jogi tanulm ányait s orvostan
hallgató lesz. Nagyanyja halála után ismét 
megszakítja tanulmányait. Első verses kötete 
1832-ben jelenik meg. Rövidesen nagy hír
névre tesz szert. 1835-ben újabb kötettel je 
lentkezik, majd 1836-ban megjelenik első na
gyobb szabású műve, a Faust, amely rövid idő 
alatt négy kiadást ér meg. 1837-ben a Savana- 
rola, majd 1842-ben a híres Albigensek című 
kötet jelenik meg. A  siker nem boldogítja. Any
jától örökölt búskomorsága, labilis idegrend
szere, szerelmi csalódásai az őrületbe kergetik. 
1850. augusztus 22-én temetik el a weidlingi 
temetőben.

A  szoborállítás gondolata, Lenau „hazaho
zatala”, emlékének megőrzése már régen fog
lalkoztatta a kor értelmiségét. A  költő születé
sének századik évfordulója alkalom lett volna 
a szoboravatásra, Rákosi Jenő, a Budapesti Hír
lap főszerkesztője gyűjtést indít. A  szobor nem 
készült el a centenáriumra. Jórészt pénzügyi

nehézségek miatt, de más objektív okok is köz
rejátszottak. A  szobrot ugyanis Fadrusz János
nál rendelték meg, aki nem tudta befejezni az 
elvállalt munkát (1903-ban meghalt). Végül is 
a fiatal Radnai Béla szobrászművészt kérték 
fel az emlékmű elkészítésére.

A  centenáriumi ünnepségen megtörtént a 
szobor alapkőletétele Csatádon. Az ünnepsé
gen, mely a községházán tartott díszgyűléssel 
kezdődött, a kormány több képviselője, írók, 
újságírók vettek részt. A  templomban Blas- 
kovics Ferenc apát és Eisele helyi plébános 
mondott beszédet. A  községháza előtti téren 
Herczeg Ferenc magyarul szólott Csatád nagy 
szü lö tté rő l. T öbbek  kö zö tt ez t m ondta: 
„M agyar földön m agyar művész munkája 
hirdesse, hogy mi tisztelettel hajlunk meg a 
szellem  és a szív nagysága előtt, és hogy 
nemzetünk háládatos akar lenni azok iránt, 
akik szeretik. Lenau M iklós pedig szerette a 
magyart.”

Az ünneplők ezután Lenau szülőházához 
mentek, ahol Herczeg Ferenc az MTA és R á
kosi Jenő a Kisfaludy Társaság nevében meg
koszorúzták az emléktáblát. Erhard Imre és 
Löffler Géza Lenau költeményeket szavaltak, 
majd a Himnusz és a Szózat zárta az ünnep
séget, amelyet délután 200 terítékes lakoma és 
este táncmulatság követett.

1904. augusztus 13-án a Délmagyarországi 
Közlöny arról tudósított, hogy „Radnai Béla 
szobrász a pozsonyi Petőfi szoborpályázat miatt 
nem készülhetett el teljesen a Lenau szoborral 
s mostanság az ércöntőkben is rendkívül sok a 
munka, ezért a Lenau szobor augusztus 13-ra 
tervezett leleplezését el kellett halasztani.”

A  szobormintát Radnai Béla végül is 1904 
októberére befejezte, s miután a magyar or
szágos képzőművészeti tanács azt megszem
lélte a szobrász Várbazári műtermében, s jóvá
hagyta, még az évben ércöntőbe került. Az el
készült szobrot 1905. június 12-én avatták fel 
Csatádon.

A  szobor ma is a községháza előtt áll. Lenau 
egy kőpadon révedezve, bánatosan néz szü
lőháza felé, amerre a háta mögött álló géniusz 
is mutat. A  talapzatra „Egykor és most” című 
verséből vésték a költő sorait:

„Újra vágyom a vidékre,
Ahol boldog voltam én,
Ahol éltem, álmodoztam 
Gyermekkorom idején...”
A  szoboravatásra érkező vendégeket a fő 

jegyző, Bartole József fogadta már a zsombo
lyai állomáson, ahonnan a kirendelt lovas ko
csikon szállították őket a 14 kilométerre lévő 
Csatádra, amelyet erre az alkalomra nemzeti
színű zászlókkal, s a bejáratnál diadalkapuval 
díszítettek ki a falu lakosai.

Az ünnepi mise után, melyet Blaskovics Fe
renc apátkanonok celebrált, a vendégek körül
állták a szobrot. A  billédi sváb gazdák dalegy
lete megszólaltatta a Himnuszt. Bartole József 
üdvözlő beszédét követően Herczeg Ferenc 
m éltatta magyar nyelven a költőt, míg dr. 
Heinrich Gusztáv az MTA főtitkára német 
nyelven szónokolt. Szavalatok hangzottak el 
Lenau költeményeiből Hicke Antal előadásá
ban, majd Porsche Vilmos zsombolyai tanító 
elszavalta ez alkalomra írt költeményét.

„M iért ünnepeljük  m i L enau t és m iért 
emeltünk neki szobrot?” -  tette fel a kérdést 
Heinrich Gusztáv egyetemi tanár a szoborava
táskor mondott beszédében, majd így folytatta: 
„Nem hazafiatlan dolgot mívelünk-e, midőn 
egy német költőt dicsőítünk, aki elszakadt tő
lünk, hogy a nagy és gazdag Németország di
csőségét növelje? Elsősorban azért ünnepeljük 
Lenaut, mert nagy költő volt, és mert a magyar 
nemzet a nagyot és jelest mindig és mindenütt 
tudta és tudja méltányolni. De Lenau Miklós
hoz még szorosabb kötelékek fűznek bennün
ket. O e földön született, melyet hazánknak ne
vezünk és imádunk és egész életében büszke 
volt arra, hogy ő magyar. Kiéreztünk Lenau 
költészetéből valamit, ami lelkünkkel rokon, 
ami bennünk, az idegen német hang dacára ma
gyar hangulatot kelt, ami meggyőz bennünket 
arról, hogy e német költő lelkében volt egy húr, 
melyet túlzás nélkül magyarnak mondhatunk.” 

Az eltelt száz esztendő alatt a szülőhely meg
őrizte ezt a szobrot. Ma is virágok nyílnak kö
rülötte. A  költő mélán néz az időtlen időkbe, 
búsan, merengőn, úgy ahogyan azt Radnai Béla 
megálmodta.

Pá l k o v á c s  Ist v á n

Irodalmi Jelen 
Könyvek

Irodalmi Jelen Könyvek

Bíró György a neves sportoló és 
érdemes edző életének igaz törté
nete ez a könyv. A főhős, akit min
denki „Kutyának” becéz, különös 
figura. „Egyetlen és megismételhe
tetlen”, de magában hordozza a kor 
minden „betegségét”. O az a kutya
életű boldog ember, akire hol rá
mosolyog a szerencse, hol lecsap rá 
az átkos emberi gyarlóság, hol saját 
gyengeségeinek vermébe esik, s ez 
utóbbi okozza vesztét. Tar Károly 
hősének vallomásai, tizenhét kazet
tában rögzítve feltárják a korszak 
fonákságait, a sportélet, szűkebb 
értelemben véve az atlétika ku
lisszái mögött zajló mesterkedé
seket is. A bürokrácia, az örökös 
helyezkedés, nyerészkedés, az irigy
ség, a túlzott politikai megfontolt
ság, a párt szárnyai alatt kibonta
kozó úrhatnám léhűtők fölött mond 
ítéletet. Szava erős és hihető, mert 
a szakma bolondja, a szép és nyílt 
küzdelem megszállottja mondja ki 
az igazat. Iglói-tanítvány ez a ku
tya-makacs ember, aki vallja, hogy 
az „atlétika azért lehet szép, mert 
nyílt, keményen dolgozó emberek 
vetélkedője”.

Fizessen elő

on-line

az Irodalmi Jelenre!

A százéves Lenau emlékmű Csatádon (Lenauheim). Radnai Béla szobrászművész alkotása.

www.ij.nyugatijelen.com

http://www.ij.nyugatijelen.com
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F. G.
„Vad szépség volt. A farkas ránézett. Gerda 

érezte, hogy az élete veszélyben van és mégis 
közeledett a farkashoz. Egy erős és furcsa vonzás 
volt. Az idő elveszett, a gondolkodás leállt.” (A 
farkas)

Van ez így. Hogy Gerda érzi a farkast és a 
farkas érzi Gerdát és leáll a gondolkodás, sőt, 
megáll az ész (a szerkesztőé is) Miután elfelej
tették a kellemetlen nagymamás sztorit, Piroska 
és a farkas is átéltek hasonló dolgokat (vő. P i
roska, a harmadik közösülés után: „Hová sietsz, 
parkas?”), de azoknak a sztoriknak legalább volt 
jobb-rosszabb poénjuk, így bár a Morbid ma
gazin vagy a Móricka publikálta őket.

A . Zs. E. I Az. Zs. J .
„Ha meghalok, ne tem essetek I Velem  

asszonyt, I Sem finom szüzeket, I Vigy lantot, I 
Ha meghalok, ne temessetek I Velem asszonyt.” 
(Rekedt kacagás a  koporsóból)

Kedves E., azt üzenjük a kedves testvérének,
J.-nak, hogy nagyon örvendünk, hogy K. p. 
paródiái arra ihlették, hogy kedvenc költőjét, A. 
E .-ét parodizálja. Sajnos kifelejtette belőle a 
humort, így borzasztóan vicces paródiák helyett 
borzasztóan felesleges locskaságok sikeredtek.

D. L.
„dohog a mennyben az isten: I attilának ki 

segítsen? I ki ád mozdonyt terepasztalt? I szüzek 
költőt ki vigasztalt?” („m ondd m it érlel” )

Mi is szeretnénk vigasztaló szüzeket!!! Nem 
tudja, hol találni ilyeneket? Mert ezt a versikét 
viszont nem találta el Mielőtt elkeseredne: a 
paksamétában vannak pompás versek is, el
következendő lapszám aink valam elyikében 
örömmel közöljük őket.

R . Á.
„virágból virág, gyökered ereszted I bokasi

mítás; ennyit még tudunk I régi fák üzennek le
velemben I zokognak némán égi utakon” (Em
lékezet)

Még egy hajszálgyökér, egy elmesimítás, egy 
kis zokogás hiányzik a kőzlésszint megütéséhez.

K. F.
„Gázolok egy képlékeny tömegben, I »tök jó 

új arcok« mindenütt, I »eldobom az agyam« szé
gyenemben -  I kínálják másoknak mindenük, I 
de a vér szavát megtagadják.” (ak á r egy eskü)

Azt írja: vándorbotból nem nőhet fejfa szülő
föld-árnyas temetőkben. Lehet, de a szülőföld
árnyas temetők fejfáiból sem nő manapság köl
tészet, legfeljebb a provincializmus dudvája. Sé
táljon ki a temetőből és ne fejfákat faragjon, ha
nem böcsületes verseket. Bizonyosak vagyunk, 
hogy sikerülni fog.

L. L.
paludy György Megvakulok? című versét -  

mely a Forrásban jelent meg -  javította ki. Még 
az ütemhibákat is. Hirtelen fölindulásában. M a
gát pedig tisztelettelen A. Rimbaudként szig
nálja. Nem tartom tiszteletlenségnek. De ha el
hiszi nekem, a költészet sokkal furmányosabb, 
mintsem gondolnánk, és időnként olyan dolgok, 
melyek az avatatlan szemnek pongyolaságnak 
tűnnek, igazi költői értéket hordoznak. És van, 
amikor szenzációsnak tűnő költői képek mélyén 
nagy büdös zavarok rejteznek. Hogy paludy ne 
tudná a formát és a költői mesterség minden csín- 
ját-bínját -  kétlem, hogy valaki ezt állítaná. Gon
dolt arra például, hogy az Önnek sutaságnak tűnő 
dolgok szándékosak, és a vers mondanivalóját 
hivatottak alátámasztani?

M . D.
„arcom tündöklő síkját I az éj korma várja I s 

kirongyosodott ajkamat I katicabogárnyi szó sem 
járja” (Magány)

Ez a „katicabogárnyi szó” nagyon tetszett. 
Mondja, és egy ilyen szó, az pettyes?

A . S.
„Fáradt éj borul lázas napra. I Betegen ra

gyognak a Csillagok. I Az égi festő festett rá a 
lapra I Bágyadt Szíriusz, én itt vagyok. ” (Csillag
fény)

Hopp, én meg a gonosz redaktor vagyok és 
bágyadt, beteg verseket irtok.

T. M.
„Hajnalra I se asztal I se szék I se papír I se 

toll I se vers I sem én” (Semmi)
Hogy magácska milyen letargiás és időnként 

nihilista... Nagyon kedvesek a versei, de ha nem 
haragszik meg, azt javasolnánk, hogy inkább 
műélvezője, mintsem művelője legyen a költé
szetnek. Nagy sikert aratott az úgysem című 
négysorosa: „az euró súlya nő / hiába tombolsz 
egymagadban / az árfolyamok ellen / úgysem 
m ész sem m ire” . E zt kü ld je  el va lam ely ik  
közgazdasági magazinnak, bár meglehet, hogy 
az utóbbi hónapok árfolyamesése miatt valóság
hűtlenség miatt visszadobják...

A . R.
„Örömöm élni I Hibátlan szívvel I Szép fele

déstől romlatlan vérrel I Gigásztól fűtől nem sza- 
kadtan I Dobogni tovább minden magban” 
(Öröm öm)

„Kérem, avassanak be mi a lap célja, hogy 
világos legyen számomra, részese lehetek-e a lap 
publikátorainak, ami a költészetet illeti. Vá
laszoktól függő érintkezésünk jövője, mely nyug
talanít és felizgat. Kérem figyelmesen és felelő
sen, teljesen olvassák közvetlen soraimat. (...) Nem 
azért írok s írtam eddig is, mert költő akartam lenni. 
Csupán azért, mert a költő akaratlanul is bennem 
van. Bennem van, mint egy új, egy más élet a 
gazdatestben, mely által a test is életre kel.”

Erről a gazdatestről az Alien című opus jut 
eszünkbe, amely arról szól, hogy egy idegen 
bolygó szörnyei gazdatestként használják az em
bert. Aztán az emberi agyban egy bűnrossz költő 
fogan és redaktor-riogató versek formájában tör 
ki belőle. A  mi lapunk célja, hogy ne ilyeneket 
közöljünk. Lehet, hogy érintkezésünk izgató jö- 
vőjeként nem ezt képzelte el, de sorainak felelős 
és teljes elolvasása redakciónkat csöppet sem 
excitálta, ezért elzárkózunk attól, hogy elmeszü
leményei lapunkat penetrálják.

Gy. J.
„pogalmam sincs, hogy költeményeim dilet- 

tantikusak, vagy sem. Amikor elkezdtem írni, ak
kor meg voltam róla győződve, hogy jó verseket 
írok, aztán rájöttem az ellenkezőjére és beláttam: 
csak a giccsgyártók megalomán falkájához tarto
zom. Ezután igyekeztem megváltoztatni a stí
lusomat, de nem tudom, ez mennyire járt sikerrel.”

Ajjajaj, akkor milyen lehetett annakelőtte? 
Drága jó Uram! A  legnagyobb és legkegyetle
nebb őszinteséggel: a rigmusfaragók azon cso
portjába tartozik, akiknek a verseit a szerkesztők 
egymás kezéből tépik ki, és visítva olvassák és 
csapkodják térdüket a röhögéstől. Ez nagy szó, 
mert nem akármi váltja ki a katarzisnak ezt a 
formáját a rengeteg marhaságba belefásult, el- 
kínzott redaktorokból. Ön a „Dilettantikusok” 
Toplistás Gyöngye, az ehavi abszolút nyertesünk.

Címalkotása csodás és egyedi. Szemelges- 
sünk:

• meteor-zengető extázis (Nagy László mo
nológja)

• a leopárdok apostola (Latinovits Zoltán em
lékének)

• Barbárium hercege (Ady Endre emlékének)
• faragjatok kardokat lábszárcsontjaimból
• pandamedve-fiú (a pandák faja ugyanúgy 

kihalófélben van, mint a költészet)

És néhány remek passzus:

„ha Isten haragosan az égre néz 
jégbefagyva hullnak le a sólymok 
és arcának pórusai a csillagok 
csendet süvöltve foszforeszkálnak 
mint vérhabos hózáporok 
a kismamák méheiben

csak tömegsírok korrodálódott csontjai 
foszforeszkálnak így a föld alól 
a detonáló éjszaka torkolattüzében

ilyenkor tűzözön-szügyű 
és vadrózsa-sörényű musztángok 
galaxis-repesztő patái 
tombolnak csontjaimban eszményien”

„szivárvány-klapfoló álmomban 
egy vadrózsával befuttatott 
krampuszcsődőr-fekete Mercedesben ültél 
amit a sárvédőhőz kötözött 
parázsló kolibri-falkák vontattak 
az alkony koponya-elixíros szérüjén 
majd nagy kristály-puszikat 
nyomott a parázna szellő 
a telihold kókuszillatú heréjére”

„lángokban áll az univerzum elmegyógyintézete 
megőrült a rumtól bűzlő avantgárd Mese 
az ablakban szőnyegbombázásnyi mályva 
egy fecske AIDS-es csecsemők szemét vájja

és farizeuskodó vérünk albérletében 
cinkekoponyát hörög a lángszügyű ében 
a halál tűz-ármádiájú kataton mezején 
ül kényszerzubbonyosan a megőszült Remény

honfitársaim lótusz-csillagzatú szemében 
ragyog a horror-szirtű demokrata éden 
és foszforeszkáló hattyúk úsznak rózsa-cilinderesen 
a skizofrén éltű éden sűrűjében kátrány-deresen”

Csodás napot okozott nekünk és ezt szívből 
köszönjük. Ahogy Ön írja:

„gyönyörű ez a nap 
mint Mária Niagarányi haja 
szivárvánnyal copfba kötve 
amit
a kozmosz csecsemőcsontillatától 
megőszült angyalok fésülnek”

Johann  von K ronstad t

SZÉKELY CSABA paródiája 
Ördög-Káros-Rémes Johann

Első Szarvazat,
melyben némely szereplők matattatnak, s mi több, nem tudunk meg semmi lényegeset, 
de az legalább kiderül

Pokoli napok köszöntöttek Szarumandrás- 
ra, az ördögi szarmaták szarkasztikus varázs
lójára, Szardanapal barátjára, miután egyet
len szarvával felnyitott egy szarkofágot, és 
benne egy szarkát talált. A  madarat rögtön 
úgy belecsapta egy szardíniás dobozba, hogy 
annak kifordult a szeme belé, és a bele sze
mé. Szarumandrás korábban hét évig aludta 
kómás álmát az árnyékszéken, ezért Szar- 
kómás Szarumandrásnak nevezték. Utálta a 
szarkákat, mint szarvasgomba a lábgombát.

Későn jött rá, hogy mit tett.
-  Szent szarka! -  kiáltott fel ekkor Szar- 

kómás Szarumandrás.
Bizony, a kifolyt szemű, véres belű szarka 

Arte Miss Ákos, a művészetkedvelő részeg 
transzvesztita alvilági isten szent állata volt, 
aki meg is jelent előtte rögvest. Szarumand- 
rás menekülni próbált:

-  Hip-hopp, ott legyek, ahol akarok! -  
kiáltotta, de a varázslat nem működött. -  2 
Pac, 50 Cent, Snoop Dogg, ott legyek, ahol

akarogg! -  próbálkozott újra Szarkómás Sza
rumandrás, de Arte Miss Ákos csak nevetett:

-  Tán azt hiszed, ördögizénk, hogy ez egy 
indiántánc? Hogy vadak és jók, bűnösök közt 
is ártatlanok vagyunk? Büntetésből levágom 
a farkad!

-  Azt már megtette a feleségem, Sarah, 
és kidobta az autóból -  vallotta be Szaru- 
mandrás.

-  Akkor kiverem a fél szemed, és meg
sütlek nyárson! Te leszel Sülő András!

-  Még egy kulturális utalás, és itt pusz
tulok el -  fogta könyörgőre Szarumandrás. 
-  A  gyerekek úgysem értik az egészet, in
kább küldj fel a földre.

-  Úgy legyen hát -  könnyebbült meg Arte 
Miss Ákos szíve helyén a butykos, miután 
nagyot húzott belőle. -  Pelküldelek a földre, 
varázsló, egyenesen Torquemada színe elé. 
Ő fog ítélkezni fölötted.

Szarumandrás kimászott a feneketlen Wal- 
den-tóból, és megpillantott egy kézzel esz-

kabált faházikót, ahol egy bajuszos férfi fir
kált valamit nagy szorgalommal.

-  Ez nem az a hely -  gondolta Szarumand- 
rás, és visszabújt a pokolba, hogy egy másik 
feneketlen tavat keressen. Ezúttal a Szent-Anna 
tóból dugta ki a szarvát, és amint körülnézett, 
meglátott egy sereg részeg egyetemistát, amint 
éppen spenótot hánytak a tábortűz körül. Már 
kezdett neki megtetszeni a hely, és ki akart 
menni közéjük, de ekkor Arte Miss Ákos 
visszarángatta, és egy vulkánon keresztül ki
hajította Hispánia legkopárabb szikláira. Azon 
nyomban körülvették őt a szent inkvizíció 
kopasz, csuhás, izzadtságszagú katonái, kezét- 
lábát gúzsba kötötték, és össze-vissza szur- 
kálták egy félrőfös ezüst tűvel.

-  Imádom a szado-mazót -  vigyorgott 
Szarumandrás, de a szerzetesek lecsapták 
egy négy iccés terüljterüljasztalkámmal.

Amikor antihősünk felébredt, egy sötét, 
nyirkos cellában találta magát, és a lábán le
vő spanyol gyártmányú csizmából arra kö
vetkeztetett, hogy csakis Hispániában lehet. 
Hamarosan megjelent az ajtóban egy szakál
las férfi, aki így szólt hozzá dörgő hangon:

-  Te kjeró múcsó, básztárdó! Donde esztá 
Natalia Oreiro? íernando Alonso, el kápitá- 
nó del mundó! Vámosz á bájlár!

-  Sajnos nem tudok spanyolul, mi csak a 
pornócsatornákat fogjuk, ahol magyarul és 
angolul beszélnek. A  szappanoperákat a 
mennyországban nézik -  mondta Szaru- 
mandrás.

De a szakállas férfit sem ejtették a feje 
lágyára. Máshova ejtették, ezért is lett belőle 
katolikus pap. Ördögnyelven szólalt meg, 
mert minden nyelvet ismert a földön és föld 
alatt:

-  Mi az, bubi?
-  Hogy? -  lepődött meg Szarkómás Sza- 

rumandrás, mert gyerekkori csúfnevén rég
óta nem merte szólítani senki.

-  Én vagyok Torquemada, a nagy inkvizí- 
tor. Azért vagy itt, mert varázsló vagy!

-  És te miért vagy itt? -  kérdezte Szaru- 
mandrás.

-  Csak beugrottam egy rövid inkvizitre. 
Bevallod, hogy varázsló vagy?

-  Igen.
-  Akkor addig fogunk kínozni, míg be 

nem vallod! -  üvöltötte Torquemada, és el
rendelte a kínzás elkezdését.

-  De hát bevallottam -  nyögte Torquemada 
felé, aki meg se hallotta szavait, mert éppen 
két boszorkány nyílásainak besütésével volt 
elfoglalva. -  És hogy fogtok kínozni?

-  A  Búbocska című meseregényt fogjuk 
felolvasni neked megállás nélkül, két héten 
keresztül.

Ennek a fele se tréfa, gondolta Szarkó- 
más Szarum andrás rem egve, ezért m eg
próbált a 49 százalék tréfára összpontosí
tani. Hogy ez sikerült-e neki, azt a kö 
vetkező szarvazatban fogom  elm esélni. 
Ha-ha. M ost pedig szarvvá röhögöm  m a
gam a poénjaimon.

S á n d o r  v a g y o k  é n  i s !  

Bubi
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■w'* udapest XII. kerületében, ha a Kós Károly Általános Iskolát és a két Csaba 
utcai templomot látjuk, ha arra járunk és szemlélődünk, könnyen észreve
hetjük, hogy mind a három épületnek van valamiköze Erdélyhez, illetve pon

tosabban a jeles építészhez, íróhoz és kultúraszervezőhöz. Újabban azonban egy szépen 
felújított, 19. században épült polgári lakóházat is felfedezhet a járókelő. Főként a 
magunkfajta ember érzi úgy, a Városmajor utca 44-ben, hogy ez a legutóbb Europa 
Nostra Díjra érdemesített épületegyüttes* is közelebb férkőzhet a lelkéhez, hiszen év
tizedeken át itt élt és dolgozott a Háromszékről elszármazott híres festőművész, 
márkosfalvi Barabás Miklós.
Ez az épület hosszú időn át sanyarú sorsot élt meg, többször gazdát cserélt, államo
sították, szükséglakásokká alakították. Majd a néhány évtizedes állampárti időkben 
annyira tönkrement, hogy a lebontás veszélye fenyegette, mígnem aztán a helyi 
önkormányzat és néhány lelkes ember el nem határozta, hogy ide nem kell be
vásárlóközpontot, bankot vagy parkolóházat építeni, hanem ezt a házat fe l kell újítani, 
ki kell bővíteni, és a hozzátartozó kerttel együtt olyan együttessé kell átalakítani, amelyet 
szívesen és haszonnal látogatnak majd az emberek. A múzeum, a galéria, a művelődési 
ház és egy itt működő étterem alapítása egyaránt vonzotta a kerületi vezetőket, és min
dent megfontolva olyan pályázatot írtak ki, amely egy többfunkciós kulturális központ 
tervezését és megvalósítását várta el az építészektől.

lafalon helyeztük el a kovácsoltvas kerítéselemeket 
(ezek is korhű darabok, de nem eredetiek, akárcsak 
a szökőkút, úgy készültek, hogy illeszkedj enek a telek 
és az utca 19. századi hangulatához), középen külön 
kapu szolgál a gyalogosok, jobboldalt pedig egy 
nagyobb a gépkocsik számára...

-  Milyen programokat készítettek elő a közelebbi 
időszakra?

-  Folyamatban, megismétlődő rendezvénysoro
zatokban is gondolkodunk. Májusban tartottuk a Vá
rosmajori Vigasságokat, amelynek keretében film
vetítéseket, könyvbemutatókat, hangversenyeket tar
tottunk, utcabált is szerveztünk -  rövid időre lezárva 
az egyébként roppant forgalmas utcai forgalmat, hogy 
ezzel is visszaidézzünk valamit aletűnt k.und k. sok
kal csendesebb korszakából... Ősszel -  a tervezett 
emlékszoba megnyitásakor -  kezdetét veszi a Bara- 
bás-életmű bemutatása, előadásokkal, filmvetí
tésekkel, hogy újra megismerhessék az emberek en
nek a jelentős képzőművésznek az életét, hiszen -  
kimondani is szörnyű -  1899 óta nem volt Ma-

A Barabás-villa felújításának ürügyén
-  Beszélgetés Lovas Pállal, Budapest XII. kerületének alpolgármesterével-

-  Barabás Miklós megvásárolta ezt a területet és 
felépítette rá a házát. Hogy kinek a tervei alapján azt 
nem tudjuk, sokan azt állítják, hogy Hild József volt 
a tervező, épp azért gondolják ezt, mert a szemben 
lévő telken is épített egy házat, mások pedig azt erő
sítik -  s velem együtt mi vagyunk többségben azzal 
az állítással -  mondja bevezető gyanánt Lovas Pál 
alpolgármester - ,  hogy nem más, hanem maga 
Barabás készítette a terveket. A  Barabás-villa egy 
három főtengelyes, portikuszos, négyoszlopos épület, 
de már a beköltözést követően (1841) szűknek 
bizonyult, mert gyarapodott a család, három gyermek 
született és nagy társasági életet éltek, sőt az 1840-es 
évek második felében már festőiskolát is működtetett 
itt a művész. Thán Mórnak van egy festménye, 
am elynek az a címe, hogy Barabás M iklós 
műtermében. Ez a kép úgy ábrázolja a műtermet, 
hogy az nem lehetett más, mint az a nagyobbik 
helyiség, amelyet a jobb oldalon találunk, ha 
szembeállunk az épülettel... Nyilvánvaló, hogy a 
hátsó részhez már Barabás idejében újabb helyisé
geket építhettek.

-  Barabás Miklós önéletírásából úgy tudjuk, hogy 
az 1870-es években, amikor már túl fárasztónak 
tartotta a Buda és Pest közötti örökös ingázást -  elad
ta ezt a házat. Magánszemély vásárolta meg vagy 
valamilyen közintézmény működött benne ?

-  Magánszemélyek vásárolták meg, Kenner Miksa 
tulajdonában volt 1870-től 1891-ig, az ő családja adta 
el Páskuti Jánosáénak. A  Kenner-család is eszközölt 
bizonyos átépítéseket, a következő tulajdonos is, 
úgyhogy a Barabás-villa a századfordulóra teljesen 
elveszítette eredeti jellegét és formáját, amelyben 
megépült. A  második világháborút követően a házat 
kisajátították és összesen nyolc szükséglakást 
alakítottak ki benne. Az 1980-as évek végére, az 
1990-es évek elejére az épület teljesen tönkrement, 
és még a szükség-lakókat is ki kellett lakoltatni 
belőle...

-  Mikor született meg az elhatározás, hogy a 
Barabás-villát fel kell újítani ?

-  Tulajdonképpen 1998-ban. Megjegyzem, hogy 
már az előző ciklusokban is többször megkeresték a 
korábbi polgármestereket, több gazdasági társaság 
is meg szerette volna vásárolni a telket, mert szállodát, 
lakóparkot képzeltek volna el erre a helyre. Barabás- 
leszármazottak is jelentkeztek, akiket nem tudtunk 
beazonosítani, mert tudvalevő, hogy a művésznek 
csak leányai voltak, akiket az ugyancsak képző
művész Szegedy-Maszák családokban kell keresni... 
Még ma is, itt Magyarországon is kuriózumszámba 
megy az, ha egy önkormányzat nem számol fel, nem 
ad el valamit, hanem megoldást keres arra, hogy helyi 
erőforrásból lehetőséget teremtsen a tartós és 
tartalmas hasznosításra. En nagyon örvendtem ennek, 
mert akkoriban én voltam  M itnyan György 
polgármester úr tanácsadója ebben a témában, és a 
későbbiekben megkaptam azt a szép feladatot, hogy 
dolgozzam ki az újrahasznosítás koncepcióját.1 Ez 
1999-ben kezdődött.

-  Hogyan kezdte el ezt a munkát?
-  A  szakmai felkészültségem megvolt ugyan 

hozzá, de el kellett mélyednem a szakmai irodalom
ban, a Barabás-életmű és a kortársi feljegyzések ta
nulmányozásában is. Egyébként többen foglalkoztak 
előttem ezzel az épülettel. Többnyire olyan tervek és 
elképzelések készültek, amelyek alapján hozzátol- 
dottak volna az eredetihez, mutatkoztak egészen jó
nak látszó ötletek is, de ezek mindegyike elfeledtette, 
eltakarta volna az eredeti arculatot. Erdekes 
vonatkozás, hogy pár évtizeddel ezelőtt, magát Bíbó 
István, is érdekelte egykoron a Barabás-villa, és ő is 
azt a javaslatot tette, hogy minden járulékos későbbi 
hozzátoldást le kellene bontani ahhoz, hogy az eredeti

állapotot vissza lehessen állítani... Ebből indultam 
ki én is. Az a szándék vezetett, hogy úgy kell a 
felújítást elvégezni, hogy a gyönyörű zöldövezetbe 
tökéletesen illeszkedjen bele az épület, kapja vissza 
eredeti szépségét is, de készüljenek el melléje azok a 
kiegészítők, amelyek építészetileg alá vannak 
rendelve az eredeti villának. Úgy gondoltam, hogy 
egy modern komplexumot kell építeni, amelyben van 
emlékszoba, konferencia- és kiállítóterem, étterem...

Amikor megírtam a programot, akkor elhatá
roztuk, hogy itt azok az építészek jöhetnek szóba, 
akik már korábban is foglalkoztak a villával. A  meg
hívásos pályázat során hamar kiderült, hogy két olyan 
terv van, amellyel mindenképp kell foglalkoznunk. 
Nagy Tamás és Basa Péter elképzelésein hosszan 
vitatkozott a zsűri. Basa Péter terve nyerte meg a 
pályázatot. Az általa még 2000-ben elképzelt 
formában valósult meg a felújítás. 2001-ben zajlott 
az engedélyeztetési eljárás, majd a bontás, az érdemi 
felújítás kezdete 2002júniusában volt, az ünnepélyes 
megnyitót pedig 2003 decemberében tartottuk. A  
bontás meglepetéseket is tartogatott, amelyek 
lassították és drágították a munkát; kiderült, hogy a 
födémgerendákat helyettesíteni kell, mert annyira 
rossz állapotban voltak, hogy nem 
bírták volna meg az új tetőszer
kezetet, a pillérek közül kettő is 
megroggyant, és -  ráadásul -  két 
második világháborús gránátot is 
találtunk a kertben...

A  telek az udvarral és a villa 
mögötti kerttel összesen 3594 m? 
területű, tehát nem kicsi. Az üze
meltetésre is pályázatot írtunk ki, 
amelyet az a cég nyert meg, amely 
elfogadta az önkormányzat felté
teleit, mégpedig azt, hogy évente, 
havi bontásban, jól meghatározott 
napokon mi használhatjuk az 
épületet, és időközben csak olyan 
tevékenységet folytathat, amely 
szám unkra megfelelő, vagy a 
meghirdetett kulturális célok érdekében történik.

A  főépület egy fogadórészből és két szobából áll. 
Az egyik szobát házasságkötésekre használjuk, ahol 
ünnepélyesebb körülmények között zajlik a boldogító 
igen kimondása, mint a kerületi önkormányzati 
hivatal jegyzői irodájából korábban elkülönített 
teremben. Szombaton, vasárnap vagy ünnepna
pokon, az előzetes és bejelentett igények alapján hasz
náljuk ezt a helyiséget erre a célra. A  másik szobában 
Barabás Miklós emlékkiállítást szeretnénk létrehozni, 
oly módon, hogy a leszármazottaktól eredeti búto
rokat vásárolunk vagy kölcsönzünk, a Magyar 
Nemzeti Galériától pedig eredeti festményeket és gra
fikákat kérünk egy-egy kiállítás idejére. Úgy ter
vezzük, hogy egy-két hónapon belül mindent el fo
gunk követni, hogy a 19. századot idéző belsőt kie
gészítsük egy-egy tematikus kiállítással, amely Ba
rabás Miklós életművének különböző szakaszait mu
tatná be. A  Nemzeti Galéria munkatársai ezt az el
képzelést örömmel fogadták, hiszen több száz al
kotása található a raktáraikban, és azok közül rengeteg 
olyan van, amelyet csak egy-egy rövid, évfordulós 
kiállításokon láthatott a nagyközönség, vagy néhány 
megszállott kutató, aki monográfiát vagy albumot 
készített az alkotóról.

-íg y  be tudjákBarabás teljes életművét mutatni?
-  Nem tudom. Nem hiszem, mert Barabásnak 

háromezernél is több festménye és grafikája van?. 
En elsősorban csak a Magyar Nemzeti Galéria tu
lajdonában található anyagra gondoltam, mert ennek 
kimerítése is egy több éves folyamat lenne. Lehet 
alkotói korszakokban és témákban is gondolkodni.

Tudom, hogy rengeteg olyan képet festett, amely a 
Városmajor és az Ördögárok akkori környékét 
ábrázolja, a portrék jóvoltából pontosan beazono
síthatók az egykori lakosok is, a különböző rendű és 
rangú személyiségek, akik a közelben éltek. Hely
történeti szempontból is fontos és érdekes lehet ez a 
dolog...

Térjünk azonban vissza az épületegyüttes bemu
tatásához!

Szemben állunk a főépülettel... Bal oldalon van a 
presszónak nevezett helyiség; természetesen ehhez 
kiszolgáló helyiségek is tartoznak, de azokat a föld 
alatt helyeztük el, hogy takarékoskodjunk a térrel és 
a melléképületek ne emelkedjenek a főépület fölé, 
hogy ha nem is alá-, de mindenképp mellérendelő 
módon, csak kiegészítsék azt. A  föld alatt egy étterem 
is található, amelyet alagúttal kötöttünk össze a villa 
mögött levő százfős rendezvényteremmel, a konyha 
és az egyéb kiszolgáló helyiségek természetesen itt 
is alul helyezkednek el. Megjegyzem, hogy a főé
pületet leszámítva, az új részeknél mindig fa- és üveg
szerkezetet használt a tervező. Az épület mögött, a 
földbe besüllyesztve van egy kiállítási- vagy ren
dezvényterem, ennek a tetején (ahová kétoldalt

lépcsőn lehet felmenni), a kert elején, szépen kiala
kított sétány közepén található a Miholcsa József 
székelyföldi művész által készített bronz Barabás- 
szobor... Térjünk vissza a főépület elé. Jobboldalt, 
elől található a vincellér-ház, amely ma irodaként 
működik. Egyébként ez a legrégebben épített rész 
ezen a telken, valaha még a 19. századi sváb tulaj
donosé volt, Barabás Miklós személyzeti lakássá ala
kíttatta át, amelyet mi most igyekeztünk -  ha nem is 
eredeti formájában - ,  de legalább külső jegyeiben a 
tulajdonképpeni villa építészeti hangulatához il
leszteni. Közvetlenül e kis ház mögött -  amolyan 
hozzáépített mellékletként, a régi épület meghosz- 
szabbításaként -  egy kisebb méretű, de galériázott, 
kétszintes kiállító-termet helyeztünk el, amelyben az 
első kiállítást májusban rendeztük. Stílszerűen, a 
mostani alkalom okán döntöttünk úgy, hogy a 
Magyar IparművészetiEgyetem (MIE) mesterképzős 
(ÓLA) hallgatói számára adunk itt a tanévzáró tár
latukhoz bemutatkozási lehetőséget, és ezzel egyazon 
időben -  ennek a kiállításnak a megnyitóján -  sor 
került a legígéretesebb terv jutalmazására is. (A ke
rületi önkormányzatnak van egy Mátray -díja, 
amelyet a MIE diplomázó, építész-szakos hallgatói 
számára hoztak létre.)

A  villa előtt kis szökőkút áll, ami nem egyezik 
meg a Barabás-akvarellen vagy egyéb korabeli ké
peken láthatóval, az egy rendes kút volt, kovácsoltvas 
felsőrésszel, s még vizet is lehetett húzni belőle, mert 
ezen a környéken csak a 19. század végére épült ki a 
víz- és csatornahálózat. Bár szót még az utcafronton 
található kerítésről: mintegy egy méter magas tég-

gyarországon átfogó jellegű Barabás-kiállítás! Két 
évvel ezelőtt éppen Bukarestben, az ottani Magyar 
Kulturális Intézet keretében volt egy nagyobb 
kiállítás, amelyen mi is részt vettünk, de jelen volt az 
akkori államelnök, Göncz Árpád és a miniszterelnök, 
Orbán Viktor felesége is; az egy sikeres és számottevő 
esemény volt, de csak a romániai vonatkozásokat, 
főként a havasalföldi munkásságot dolgozta fel, 
amikor Barabás -  amolyan udvari festőként -  komoly 
megrendeléseket teljesített az ottani elit körében...

-  Barabás Miklós nemcsak egy évet tartózkodott 
Bukarestben, hanem később is visszajárt, állandó 
kliensei voltak, akiknek a megbízatásait évekkel 
később is teljesítenie kellett.

-  Igen. A  portréfestés akkoriban egy jó üzlet volt. 
Barabás Miklós hosszú ideig élt így, mint utazó port
réfestő. Ő nem csak azért utazott el azokba a távolabbi 
országokba -  olasz és német nyelvterületre - ,  hogy 
tanulmányokat folytasson, hanem közben dolgozott 
is. Neki nem volt számottevő öröksége, vagyona, 
mindent saját kezűleg keresett meg. Azt, hogy em
berként is kiváló kvalitásai voltak, jól bizonyítja e 
háznak, vagy akkor még csak szőlőnek a megvá
sárlása is, hiszen hitelből vette, egy vendéglői be
szélgetés során született meg a gondolat, és olyan 
emberek adtak neki kölcsönt az előlegre, mint 
Széchenyi István, Bajza Józsefés Wesselényi Miklós. 
Ez a dolog itt történt meg Budán, a mai Aranyszarvas
fogadóban... Akkoriban még nem terjedt volt el a 
fotografálás művészete, a technikák is bizonytalanok 
voltak, s a fényérzékeny lemezeknek nem ismerték 
még a tulajdonságait, például azt, hogy: időtálló 
lesz-e vagy sem? Olyan volt a helyzet, mint ma
napság, hogy hiába jelennek meg 15-20 évenként 
jobbnak és egyre jobbnak látszó hordozók, hiába 
esküsznek a technikusok, hogy ez, ami újabb, immár 
örökké érvényes marad, akkoriban sem hittek teljesen 
az új csodákban, és a dagerrotípiákról, a fotográfiákról 
is művészi portrékat készíttettek a mesterrel, ha 
modellt-ülésre nem volt már mód! Barabás Miklósról 
azt is elmondhatjuk így, hogy -  az élete folyamán 
végig gyakorolt portréfestés miatt -  úgy élt és alkotott, 
mint egy fényképező művész, annyi különbséggel, 
hogy ő nem a kezében levő technikai eszközzel bánt 
magas művészi érzékkel, hanem egy soha meg nem 
ismételhető képesség révén volt ura a festéknek és a 
ceruzának, az ecsetnek és a papírnak. Ezt a jelentős 
életművet mindenképpen meg kell ismertetnünk 
ismét az emberekkel. Es arról sem feledkezhetünk 
meg, hogy kiváló szervező is volt, nagy pedagógus, 
akinek a rajztanítás általános és középiskolai tanrendi 
meghonosítását köszönhetjük.

kérdezett: SIMÓ MÁRTON

* Az Europa Nostra Heritage AtvardlPrice du Patrimonie, 
azaz az Europa Nostra Örökségdíjat egy civil szerveződésű, 
nemzetközi egyesület sokoldalú munkája és figyelme révén ítélik 
oda minden esztendőben. A  frissen lezajlott új építkezések, felú
jítások, épületátfogalmazások és korszerűsítések utáni értékelés 
során történik a jelölés és a zsűrizés. Építészeti és kultúrtáj-ka- 
tegóriában, mintegy százhúsz jelölt munka közül összesen négyet 
részesítettek ilyen kimagasló elismerésben. A  díj átadására és a 
falba épített emlékplakett leleplezésére 2004. július 14-én került 
sor, amelyen jelen volt Andrea D. Schubert, az Europa Nostra 
alelnöke, Lovas Pál kerületi alpolgármester, Pokorni Zoltán or
szággyűlési képviselő, Ráday M ihály művészettörténész, város
védő, az Europa Nostra magyar alelnöke, dr. Winkler Gábor épí
tész, Furu Árpád építész (Kolozsvár), a bíráló bizottság tagja, 
Szegedy-M aszák M ihály irodalomtörténész, a család leszár
mazottja, Basa Péter tervező építész és Takácsi Gyula, a kivitelező 
MASZER Rt. elnöke.

1 Lovas Pál eredeti „civil” foglalkozása: építész-művészet
történész. (A Szerk.)

2 Banner Zoltán szerint B.M. ismert képeinek száma: 3146. 
In: Barabás Miklós önéletrajza. Dacia, Kolozsvár 1985. Szerk.: 
B.Z. 161-254 oldal. (A Szerk.)
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Sappho új szerelmes verse
Több mint két és fél évezred elteltével, 2005. 

június 25-én a The Times Literary Supplement 
közölte Sappho egyik elveszettnek hitt szerelmes 
versét. A  tizenkét soros vers első négy sorát még 
1922-ben találták meg egy papirusztekercsen. 
A  vers többi részére a múlt esztendőben bukkan
tak rá a kölni egyetem  kutatói, am ikor egy 
egyiptomi múmia köré csavart másik papirusz
tekercsen olyan verssorokat fedeztek föl, ame
lyek illettek az 1922-es töredékhez. Ezek után már 
lehetővé vált a hiányzó szavak rekonstruálása, s 
így, kétezer hatszáz esztendővel megírása után, 
Sappho költeménye ismét napvilágot láthatott.

Török író kapja a Béke-díjat
Orhan Pamuk török írónak ítélték idén a német 

könyvszakma Béke-díját. Az Isztambulban élő 
író A fehér kastély, a Pekete könyv és a Hó című 
regényeivel vált híressé. A  N ém et K önyv
kereskedők Egyesülete által adományozott díjat 
és a vele járó 25 ezer eurót az októberi Prankfurti 
Könyvvásár zárónapján adják át a Szent Pál 
templomban.

Kiosztották
a Magyar Örökség-díjakat

39. alkalommal adták át a Magyar Örökség
díjakat a Magyar Tudományos Akadémián. Az 
elismerést 10. esztendeje ítéli oda a Magyar 
Örökség és Európa Egyesület által felkért bírá
lóbizottság, amelynek elnöke Hámori József neu- 
robiológus. A  kitüntetettek között Csoóri Sándor 
költő, irodalmi tevékenységéért vehette át a díjat.

Magyar származású 
a Német írók Szövetsége élén

Török Imre 1949-ben Egerben született, fia
talon került Németországba. Germanisztikát, tör

ténelmet és filozófiát tanult, poétikus prózájáról, 
meséiről, rövid történeteiről és szervező mun
kájáról ismert.

A  német írószövetségnek 1979 óta tagja, or
szágos elnökké választásáig a baden-württem- 
bergi tartományi tagozatot is vezette.

Tarbay Dávid kapja 
az elnöki elismerést

Kiosztották az izraeli elnök által adományo
zott Elnöki-díjat. Az idei évben egy magyar író 
is a díjazottak között van.

Tarbay Dávid 1977-ben született Budapesten. 
1992-ben édesanyjával ment Izraelbe. Zenei ta
nulmányokat folytatott, majd a Tel Avivi Egye
tem pilm és Televízió szakán forgatókönyvírói 
diplomát szerzett. Magyarul és héberül ír és for
dít.

Az elismerésben 1997 óta, évről évre öt héberül 
publikáló izraeli író vagy költő részesül. A  dí
jakat a következő kategóriákban osztották ki: 
életmű-díj, vers, nem héberül írt izraeli irodalom, 
első könyv, valamint első próza kategóriában.

Az Elnöki-díjat Móse Kavactól vehette át az 
író Eklipszis című regényéért.

Negyven kulturális minisztert 
várnak Budapestre

Bozóki András kulturális miniszter nemrég ült 
össze az EU-tagállamok nagyköveteivel, va
lamint a Magyarországon működő külföldi kul
turális intézetek vezetőivel, hogy megvitassák a 
november 17-19. között tartandó konferencia 
szervezési feladatait.

A  tavaly novemberben Berlinben megrende
zett Lelket Európának című nemzetközi kultu
rális konferencia után a májusban Párizsban tar

tott Rencontres pour l’Europe de la Culture című 
tanácskozáson is megerősítették, hogy Budapest 
lesz a helyszíne a következő ülésszaknak. A  bu
dapesti konferenciát idén harmadik alkalommal 
rendezik meg, a jövőben pedig Madrid és Vtrsó 
városai adnak helyet az eseménynek.

A  Befogadó Európa?Látóhatár 2002 elneve
zésű konferencia a kulturális befogadás kérdés
körében az európai integráció és bővítés folya
matait, a társadalom belső kohézióját vizsgálja. 
A  résztvevők megvitatják a kulturális demokrá
cia különböző megfogalmazásait. A  tanácsko
záson szó lesz továbbá a társadalmi egyenlőt
lenség és a kulturális különbözőségek közötti vi
szonyról, a kormányzat és a kulturális szektor 
szerepének újraértelmezéséről.

A  november 17. és 19. közötti tanácskozás 
nem elméleti igényű konferencia. Az Európa kü
lönböző tájairól érkező résztvevők többek között 
olyan gyakorlati eszközök után kutatnak, hogy 
miképpen tudja a kultúra elősegíteni a társadalmi 
kohéziót.

Külön plenális ülést szerveznek az európai 
kultúra jövőbeli vízióival kapcsolatban is. A  
2020-as jövőképet a társadalomtudós, a politikus, 
az író, a fiatal művész szemszögéből ismerhetjük 
meg.

A z őszi tanácskozás egy hosszabb távú 
együttműködés része, amelynek záró aktusa egy 
európai kulturális charta kidolgozása lesz. A  
találkozókon a kulturális identitás egy-egy 
újabb eleme lesz a vitafórum  tárgya: ilyen pél
dául az európai film ek támogatásának, az eu
rópai műtárgyak internetes leltározásának kér
dései.

A  részvéte l m indenki szám ára nyito tt. A  
h ivata los reg isz trác ió  a nyár végén  kezdő
dik.

További információkat a 
http : //www. hungarofest. hu/inclusiveeurope/ 
honlapon találnak az érdeklődők.

REGÉNYPÁLYÁZATA
Az Irodalmi Jelen irodalmi havilap pályázatot hirdet 

magyar regény megírására. A pályázatra, témától füg
getlenül, minden magyar nyelven írt regény benyúj tható, 
amely még nem jelent meg nyomtatásban és közlési jo 
gával más intézmény nem rendelkezik. A beküldött pá
lyamű terjedelme legfelj ebb 600 ezer karakter (leütés) 
lehet.

I. díj: 20 000 VSA dollár
II. díj: 10 000 VSA dollár
III. díj: S 000 VSA dollár

A fentieken kívül három pályázati mű egyenként 1666 
USA dolláros különdíj ban részesül.

A díjtételek oszthatatlanok, de a bírálóbizottságnak 
jogában áll, minőségi okokból, egyes díjakat nem kiadni. 
A díj azott művek kizárólagos publikálási joga 8 évig az 
Irodalmi Jelent illeti meg, amely azokat az Irodalmi Je
len Könyvek sorozatban jelenteti meg.

Beküldési határidő: 200S. november 30. (postabélyegző 
dátuma). A beérkezett pályaműveket neves megbízott iro

dalmárok bírálj ák el, 2006. április 30-ig. Ezután kerül 
sor -  közj egyző jelenlétében -  a jeligék feloldására és a 
hivatalos eredményhirdetésre. A díj akat ünnepélyes ke
retek között 2006. májusában adj ák át Aradon.

A pályázat jeligés: az író nevét, címét, elérhetőségeit 
külön lezárt borítékban kell a pályaműhöz mellékelni. A 
jogi félreértések elkerülése végett a pályázónak ugyan
ebben a borítékban mellékelnie kell az Irodalmi Jelen 
honlapj áról (www.ij .nyugatijelen.com) letölthető, aláírt 
nyilatkozatot is. A pályamunkákat kizárólag Regénypá
lyázat feliratú postai küldeményként lehet az Irodalmi 
Jelen címére (31008S Arad, str. Eminescu nr. SS-S7., 
Románia) eljuttatni. A művet CD-re rögzítve (Word 
formátumban) fogadjuk el, amelyhez mellékelni kell 
a 2 példányban kinyomtatott szöveget is. A begépe
lésre a pályázat kiírójának nincs lehetősége, a ki- 
nyithatatlan CD a pályamunka kizárását vonja maga 
után.

Az elismerésben nem részesült pályamunkák kéziratát 
nem őrizzük meg és nem küldjük vissza.

Az Irodalmi Jelen kiadója

MAGYAR
NAPLÓ

A MAGYAR ÍRÓSZÖVETSÉG LAPJA

Szerkesztőség: 1062 Budapest, Bajza u. 18. 

Tel./Fax.: 342-8768,413-6672,413-6673 

Postacím: 1406 Budapest, Pf. IS. 

E-mail-cím: magynap@hu.inter.net 

Honlap: www.magyarnaplo.hu

A  Magyar Napló augusztusi számában 

a Nyitott műhely vendége Parkas Árpád. 

Az Európai figyelő a mai sziléziai iro

dalomból közöl összeállítást. A  folyóirat

ban Kiss Benedek, Oláh János, Tornai Jó

zsef versei, Gyurkovics Tibor prózája sze

repelnek. A  hatvanéves Kovács Istvánról 

Görömbei András írt tanulmányt.

HIRDESSEN
az Irodalmi JkJelen -ben 

M egrendeléseket a kiadó címén  
veszünk fel.

1081 Budapest, Rákóczi út 59. 3/5; 
Irodalmi Jelen Kft.

310085 Arad, Eminescu utca 
55-57. szám,

e-mail: ij@nyugatijelen.com tel.: 0040/ 
257/280-751, 0040/257/280-596 (fax) 

Occident Média Kft.

Irodalmi Jelen 
Könyvek

Eszteró István
Egy könnyű garni

Az alkotói re- 
Eszteró István neszánszát élő 

\ temesvári költő 
; kötete, Egy köny- 
nyű garni, ha le- 
hét, még érdeke

sebb  a tavaly 
meg j e l en t né l  

I ( Gondolatok a 
h ö lg y tá rb a n , 
2004). A költé- 

I szét mesterfogá
sait birtokló formaérzék, játékosság, 
elegancia és méltóság sugárzik a 
versekből, amelyek korhatár nélkül 
szólítják meg a versolvasót, fiataltól 
a legidősebbig.

K iadja az Imi Je le n  Kft.
és  az  O ccident M éd ia  Kft.

Igazgató: S z ő k e  L . M ária
Szerkesztőség és kiadó: 1081 Budapest, Rákóczi út 59. 3/5 

310085 Arad, Eminescu utca 55-57. szám, 
tel.: 0040/257/280-751, 0040/257/280-596 (fax), 

http://ij.nyugatijelen.com, ij@nyugatijelen.com.

IS S N :1 5 8 4 -6 2 8 8
Előfizetés hat hónapra: 1006 Ft/ 10 (100 000) lej/ 2,50 €  

+ kézbesítési díj
egy évre: 2012 Ft/ 18 (180 000) lej/ 5 €  + kézbesítési díj

Munkatársak: Böszörményi Zoltán főszerkesztő, Nagyálmos Ildikó felelős szerkesztő, Orbán János Dénes 
(Vers), Mészáros Sándor, Pongrácz P. Mária (Próza), Elek Tibor (Kritika), Karácsonyi Zsolt (Film, 
Színház), Irházi János (Interjú), Faludy György, Szőcs Géza, Kukorelly Endre (Főmunkatársak). 
Olvasószerkesztő: Gáll Attila; Lapszerkesztő: Bege M agdolna
Magyarországon előfizethetnek, illetve információt kérhetnek a  következő telefonszámon: 0036-1 3033443, vagy a 
hirlapelofizetes@posta.hu e-mail címen.
Megrendelhető Romániában a  következő postai katalógusszámok szerint:
Temesvári Regionális Postaigazgatóság -  13215; Kolozsvári Regionális Postaigazgatóság -  14128; Brassói Regionális 
Postaigazgatóság -  1 hónapra: 15034, 6 hónapra: 215034, 1 évre: 315034.

Anyagaink utánközlése csak a forrás megjelölésével. Eddig nem közölt írásokat fogadunk csak el.

Hirdetéseket
a kiadó címén veszünk fel.Ez a lapszám  20  900  példányban jelent meg.

http://www.ij.nyugatijelen.com
mailto:magynap@hu.inter.net
http://www.magyarnaplo.hu
mailto:ij@nyugatijelen.com
http://ij.nyugatijelen.com
mailto:ij@nyugatijelen.com
mailto:hirlapelofizetes@posta.hu
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E-MIL-tábor Zetelakán -  
negyedszerre

Idén augusztus 18-21. között szervezi meg az 
Erdélyi Magyar írók Ligája a negyedik zetelaki 
írótábort. A  programtervezet szerint augusztus 
18-án, csütörtökön este nyolckor tábornyitó ün
nepséggel indul a rendezvény, 19-én, pénteken 
délelőtt 11-kor Romániai magyar irodalom 
194S-1970 címmel Láng Gusztáv, Kántor Lajos 
és Domokos Géza tart előadást, 17 órakor L. Si
mon László bemutatja a Munkás, paraszt, ér
telmiség című antológiát.

18.30-kor Önszerveződés, önrendelkezés -  
Mátis Jenő, az EMNT jegyzője, az RMDSZ Ko- 
lozs megyei tanácsosa előadása következik.

Vacsora után este kilenckor Lakatos Róbert 
és Bálint Arthúr filmjeit vetítik le.

Szombaton 11-kor a középiskolai tankönyv
kiadásról, az irodalom felsőszintű oktatásáról 
tart előadást Csutak Judit, G rendel Lajos és 
p ried  Is tván , délu tán  5 órakor az erdély i 
könyvterjesz tés je len leg i helyzetéről K oós 
perenc, Bencze T ibor, Káli Király István, Imre 
A ttila , S záva i G éza, B alázs p. A ttila  ta 
nácskozik.

pél hétkor teremfoci, este tíztől Múzsák éj
szakája -  felolvasás, disznólkodás, dínom- 
dánom, s ami belefér.

Vasárnap reggeli, kibékülés, hazautazás.

A kultúra veszélyeztetett 
sajkájában

(Turcsány Péter nyílt levele az irodalmi és 
kulturális folyóiratok főszerkesztőihez)

Kedves Főszerkesztő-társak!
A  PoLíSz folyóirat által szervezett VII. K ár

pát-medencei Keresztkötődések Konferencia 
agárdi tanácskozásán született meg a gondolat, 
nem először, hogy mi, folyóirat-szerkesztő iro
dalm árok, történészek és művészek sem fi
gyelünk eléggé egymás munkáira. Ritkán ve
szünk részt egymás rendezvényein, s így nagy a 
veszély, hogy szilánkjaira hullva nem tud meg
felelően felerősödni a magyar írótársadalom ér
tékteremtő tábora. Mindez a dinamizálódó EU- 
kapcsolatok idején a demarkációs határvonallal

máig elválasztott magyar kultúra önszerveződési 
erőtlenségére, érdekérvényesítési hiányosságaira 
utal.

Ismerjük meg önmagunkat -  sóhajthatunk fel, 
úgy görögösen. Nagyon szeretnénk, ha minden
féle egyletesdi játékot mellőzve a különböző 
szerkesztési csoportok között „régi-új beszéd
mód” terjedne el: egymás lapjainak ismerete 
alapján valódi értékviták és ízléscsiszoló kritikai 
élet alakulhatna ki.

így született meg azon elhatározásunk, hogy 
a PoLíSz havilap 2005 júniusi számától kez
dődően megküldjük szerkesztőségüknek a la
punkról szóló rövid összefoglalót, s számaink 
egy-egy példányát. Ugyanakkor folyamatosan el 
fogjuk juttatni a Kráter Műhely Egyesület kul
turális körlevelét is, e-mail formájában.

A  kultúra veszélyeztetett sajkájában evezünk 
mindannyian. Szeretettel vennénk, ha társszer
kesztőink is hozzánk hasonlóan biztosítanák szá
munkra lapjuk megküldését!

Reményeink szerint egy majdani főszerkesztői 
tanácskozás válhatna olyan fórummá, ami a ko
rábbi érdekérvényesítő kezdem ényezéseknél 
eredményesebben fogalmazná meg az irodalmi, 
kulturális lapok létjogosultságát és igényeit.

Pomáz, 200S.július I.
Tircsány Péter, a PoLíSz főszerkesztője

Elhunyt Claude Simon
Renaud Donnedieu de Vabres francia kultu

rális miniszter július 9-én jelentette be, hogy 
Claude Simon Nobel-díjas francia író 91 éves 
korában elhunyt. 1985-ben kapta meg a Nobel- 
díjat, s azóta francia író még nem részesült ebben 
a magas kitüntetésben. Claude Simon Alain 
Robbe-Grillet és Nathalie Sarraute mellett a 
„nouveau roman” mozgalom kiemelkedő alak
jaként több mint húsz regényt írt.

Halála július 6-án következett be, de a hírt csak 
azután hozták nyilvánosságra, miután az írót 
szűk családi körben eltemették. Cladue Simon 
jelentősen hozzájárult a második világháború 
utáni francia próza megújításához -  mondta 
méltató beszédében a kulturális miniszter - ,  nem 
csupán sajátos elbeszélői stílusával, de azzal az 
egyéni és mélyen megindító ábrázolási móddal 
is, ahogyan a háborúktól és erőszaktól szenvedő 
20. századot megjelenítette műveiben, például

Balassi Bálint-emlékszoba 
nyílt a szlovákiai Kékkő várában. A  magyar 
reneszánsz legnagyobb alakja előtt tisztelgő 
állandó tárlatot a budapesti Petőfi Irodalm i 
M úzeum  á llíto tta  össze. A  szerv ezésb en  
közreműködött a magyar és a szlovák kulturális

minisztérium. A  pelvidéken született Balassi 
Bálint életének nagy részét az egykori Észak- 
Magyaroszág váraiban töltötte és 1593-ban maga 
is részt vett a kékkői vár ostromában.

Kékkőn

A szél (1957) vagy A fla- 
mandok utcája (1960) című 
regényeiben.

Magyarországra
kerül

a Gara-hagyaték
Rövidesen Magyarország

ra, az Illyés Alapítvány archí
vumába kerül a Párizsban élt 
m űfordító-író Gara László 
irodalmi hagyatéka. A  fran
cia-m agyar irodalmi és mű
vészeti kapcsolatok szem 
pontjából igen nagy értékkel 
bíró dokumentumok a párizsi 
E gyetem közi M agyarság 
kutató Központ /Université 
Paris III -  La Nouvelle Sor
bonne -  C IEH /, a Párizsi 
Magyar Intézet és az Illyés 
A lapítvány együttm űködé
sének köszönhetően kerü l
nek Gara László szülőföld
jére.

Gara László /1904-1966/ 
műfordító, író és publicista 
1924-ben érkezett Párizsba. 
Ú jságíróként dolgozott, va
lam int -  a magyar irodalom 
iránti szenvedélyes elkötele
zettségének első m egnyil
vánulásaként -  francia nyelvű 
magyar költészeti antológiát 
s z e rk e s z te t t  1 9 2 7 -b en . 
1945-tő l 1952-ig az M TI 
párizsi tudósítója volt, azon
ban  v is szah ív ták  s u tána  
nem engedték vissza: fran
cia családját csak 1956-ban 
lá tha tta  ú jra . H alá lá ig  az 
Irodalm i Újság m unkatársa 
volt.

Balassi-emlékszoba

Egy lap a könyvek világáról -
egy lap világunk könyveiről

Interjúk — szemlék — kritikák — újdonságok — hírek

HnwJ'iAf.
A július-augusztusi szám tartalmából

Elek Tibor Rakovszky Zsuzsa új könyvéről
Interjú Czigány Lóránttól

Tandori Dezső állandó rovata
Kritikák, recenziók a könyvheti könyvekről

Kapható a kon_yvkereskeue»ekbcn,
a hírlapárusoknál, valamint a K aisers

e s  az Interspar üzleteiben

vvww. u jkonyvpiac. h n

Bacher Iván -  1957-ben született Budapesten, prózaíró. Kötetei: 
A zongora helye, Kutya Mandovszky, Hogyan kell a nőkkel 
bánni.

Balázs Imre József -  1976-ban született Székelyudvarhelyen. 
Költő, kritikus, a BBTE Bölcsészkarának adjunktusa, a 
K orunk szerkesztő je. Legutóbbi kötete: Humor az 
avantgárdban és a posztmodernben (2004, Selyem  
Zsuzsával közösen).

Bedecs László -  1974-ben született Budapesten, 1998-ban az 
ELTE-n magyar szakán, a Miskolci Egyetemen filozófia 
szakán szerze tt d ip lom át. A z MTA könyvtárának  
munkatársa. Kötete: A példának oka (2003)

Bencsik Orsolya -  1985-ben született a délvidéki Bácstopolyán. 
Jelenleg az SZTE-BTK filozófia szakos hallgatója.

Bíró Gyula -  1979-ben született, Berettyóújfaluban tanár. 
K ötete: A z eldobott ország (2002 Balogh Gyulával 
közösen).

Bogdán László -  1948-ban született Sepsiszentgyörgyön, író, 
újságíró, szerkesztő számtalan kötete jelent meg, több 
irodalmi kitüntetéssel jutalmazták, legutóbb Déry-díjat 
kapott.

Bozsik Péter -  1963-ban született Csantavéren. Költő, prózaíró, 
az EX Symposion felelős szerkesztője.

Cseke Róbert -  1980-ban született Járán (Kolozs megye). A  
Babeş-Bolyai Tudományegyetem hallgatója.

Dankuly Csaba -  1971-ben született Marosvásárhelyen. A  
BBTE filológia szakán végezett 1999-ben. Kötete: 
Egyfajta edzés (1999).

Ferenczy Aba Sámuel Amadé -  1987 -ben  szü le te tt 
Székelyudvarhelyen. A  Tamási Áron Gimnázium diákja.

Francois Bréda -  1956-ban született D éván, költő , író, 
műfordító, kritikus. Legutóbbi kötete: Golania magna (2005).

Gömöri György -  1934-ben született Budapesten. Angliában 
él. Legutóbbi kötete: A tél illata (2003).

Fekete Richárd -  A  Pécsi egyetem hallgatója.

Fűzi László -  1955-ben született Lövőn. Irodalomtörténész, 
kritikus, a Porrás című folyóirat főszerkesztője. Legutóbbi 
kötete: A semmi közelében (2003).

Kovács András Ferenc -  1959-ben született Szatmárnémetiben, 
Jó zse f A ttila -d íja s  kö ltő , író , szerkesz tő , ak inek  
munkásságát számtalan díjjal, kitüntetéssel jutalmazták. 
Első kötete 1983-ban jelent meg.

Keresztesi József -  1970-ben született Egerben. Kritikus, a 
Jelenkor folyóirat szerkesztője.

Körösi Zoltán -  1962-ben született Budapesten. Számos 
irodalmi díjjal jutalmazták. Legutóbbi könyve: Budapest, 
nőváros (2004).

László Noémi -  1973-ban született K olozsváron, költő. 
Legutóbbi kötete: Százegy (2004).

Mann Lajos -  1931-ben született Tiszaörvényen. Végzettsége 
dramaturg. Eddig két műfordítás-kötete jelent meg. A  Ki 
zörög itt? (1989) százötven angol gyermekverset, A lovag 
meg az ibolya (1999) pedig Hans Sachstól harminchárom 
farsangi komédiát tartalmaz.

Márkus Béla -  1945-ben született Bükkaranyoson. Irodalom
történész, kritikus, a Debreceni Egyetem tanára. Leg
utóbbi kötete: Külön sors -  külön irodalom (2003).

Muszka Sándor -  1980-ban született Kézdivásárhelyen. A  
Babeş-Bolyai Tudományegyetem másodéves szociológia

antropológia szakos hallgatója. Verseit a Helikon és a 
Kapu közölte.

Nagy Abonyi Árpád -  1965-ben született. Kötete: Tükörcselek
(2003) . A  Vajdaságban és Hollandiában él.

Papp Endre -  1967-ben született Szeghalmon, kritikus, a Hitel 
című folyóirat szerkesztője. Legutóbbi kötete: Névjegyen 
II. (2004).

Pálkovács István -  1947-ben született Dettán (Temes megye), 
vegyészmérnök, helytörténész. Több tanulmánya jelent 
meg kötetben és folyóiratokban. A  Partiumi és Bánsági 
Műemlékvédő és Emlékhely Egyesület Temes megyei 
elnöke, Temesváron él.

Pályi András -  1942-ben született Budapesten, író, műfordító, 
2005. jan u á rjá ig  az eg ri G árdony i G éza Színház  
dramaturgja, azóta nyugdíjas. József Attila-, Püst Milán- 
és Krúdy-díjas. Legutóbbi kötete: Múlás és maradás
(2004) .

Pécsi Györgyi -  1958-ban  szü le te tt Z a lasz en tg ró to n . 
Irodalomtörténész, kritikus, az Új Könyvpiac főszerkesz
tője. Legutóbbi kötete: Olvasáspróbák 2 (2003).

Rátonyi Csaba -  1983-ban született Budapesten. Prózaíró. 
Jelenleg az ELTE hallgatója.

Székely Csaba -  1981-ben született Marosvásárhelyen. A  Hét 
szerkesztője. Kötete: írók a ketrecben (2004).

Simó Márton -  1963-ban született Urikányban. Vállalkozó, az 
Erdélyi (könyv) Műhely szerkesztője. Legutóbbi kötete: 
Bozgor (2004).

Tóth László -  1949-ben született Budapesten, költő, író, 
szerkesztő, az Ister Kiadó vezetője. Legutóbbi kötete: 
Átváltozás, avagy az „itt” és az „ott” (2003).

Varga Melinda -  1984-ben született Gyergyószentmiklóson. 
A  Babeş-Bolyai Tudományegyetem hallgatója.


