
A hónap tárcája

Már több mint egy éve annak, hogy Felix Baumgartner közel negyven kilométer magasból

kivetette magát, és zuhanni kezdett szabadesésben. Sikeres Guinness-rekordkísérletet haj-

tott végre. Ugyanezen idõben zajlott belgrádi könyvvásári programsorozatunk is, amely a

maga módján szintén magán viselte az irodalmi sztratoszféra-ugrás bizonyos jegyeit. Ez

utóbbi kísérlet sikerességének megítélését illetõen a vélemények megoszlanak. Annyi bizo-

nyos, beszéltek róla. Hatásfoka mindenképp felülmúlta sok más, a kortárs irodalmi produkci-

ót esetleg nagyobb gonddal népszerûsítõ eseményét. A belgrádi belvárosi esten kollégánk

a felolvasók széksora és a közönség közé feküdt. Földre zuhant test, feje fölött a kivetítõn

mûfordított sorai a beállt csöndben (a test mint a szöveg illusztrációja), mögötte az új költõ-

generációk kórusa, fiatal arcélek még békés, bizakodó életösztönnel. Fekvõköltõ, mondhat-

nánk. Egy performance. Egy balkáni magyar performance. Megjegyzem, erre is utalt a

programsorozat címkéje.

Beszéltünk mi is róla. Úgy is fogalmazhatnék, hogy a felemlegetett eset problémafelve-

tésként mindenképp eredményesnek bizonyult. Felmerült például, lehet-e a költõ radikális,

hiteles-e, ha nem az? Illetve, hogy mi mindent kell tennie írónak, kiadónak, irodalomszerve-

zõnek recepcióért és piaci fennmaradásért az adott klimatikus változások közepette. Miköz-

ben a kortárs magyar szépirodalmi produkció jó, címszószámra nagyobbik, „üzleti kockáza-

tot jelentõ szeletének” (deficites mûfajok, határon túli magyar könyvek, egyáltalán a kis, füg-

getlen kiadók termésének) jelenléte a plázabirodalmakban enyhén szólva problematikus,

ezen kívüli piaci tér pedig nem igazán maradt – errõl beszélt nem oly rég a Gondolat–jel

mûsorában a határon túli magyar könyvek forgalmazására szakosodott Xantusz Könyv tulaj-

donosa, Bihari Zoltán. A problémát korábban felvetette a Határon Túli Magyar Könyvkiadás

Érdekvédelmi Fóruma is. Hivatalos válaszában az Emberi Erõforrás Minisztériuma a határon

túli könyvforgalmazást megoldottnak tekinti – a Xantusz (bizonytalan) létében. Ezek csak kis

adalékok, amelyek esetleg magyarázatot adhatnak, hogy összes egyéb magánéleti, egzisz-

tenciális stb. gondja, terhe alatt miért törik ki talapzatából a megkerülhetetlen életmûvet lét-

rehozó költõ, a kisváros legendás, húsz év után pályát váltó könyvkereskedõje, a neves ki-

adó, aki alatt a sztrádán kiszenved negyvenéves Skodája, vagy a legendás folyóirat-szer-

kesztõ, akinek el kell magyaráznia a város új kulturális vezetésének, mivel is foglalkozik lap-

ja. Tanulmánytémák egy nagyobb kiterjedésû (galaktikus) mûromkompozíció torzóihoz.

Mostanában ezek a experimentális térbe kerülõ, kontextusukat elveszítõ, lebegtetett korpu-

szok, a hozzájuk ily mód társítható jelentések foglalkoztatnak. A bázisugrás mikéntjérõl nincs

képem (már a szobalétrán is tériszonyom van). Úgy képzelem el, hogy kiugrik Felix B. a

speciálisan erre a célra kiképzett kapszulából, aztán eldõl, megfelelõ magasságra helyezte-e

a lécet. Elõfordulhat, hogy túllõ a célon, akkor a gravitáció elengedi. Felfele kezd hullni, ki a

világûrbe, a kozmikus magányba, szétesett mûholdak után, céltalanul pörgõ ûrszeméttel

úszva, szabadon. Föld fölött lebegõ (szinte már égi) test. Lehet-e radikális egy szöveg,

amely az egét is elengedõ vagy ege elbocsátotta Atlasszal együtt érez?
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