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Kabai Ló ránt: avasi ke se rû
Mon dom. Pe dig oly hir te len lett ne kem most „rég”, s így an  nyi min -

den rég nincs. Még is mon da nom kell, bár ez a nem sze ren csés mû -

faj, hogy „egymás”=az egyet len le he tõ ség. S így: Kabai Ló ránt szel -

le mi lé nye, köl tõ sé ge és szellemközegalkotósága, raj zos vál to za tai

mind e dol gok nak: ele mi mon dan dóm ma rad ak kor is, ami kor az író -

gép nek már csak azért örü lök meg, mert nem csap zajt a vas tag fil -

cen, aho vá hú zom, fer dén ül ve, mert az írá sért már nem ala kí tom át

szo bám ka ca tos rend jét, in kább kéz zel ak kor a so ro kat; igen, ele mi

mon dan dóm a „vers kö tet”, az avasi keserû, ün nep ne kem a rej tel -

me sen csu da gon do lat éb resz tõ – ?! –  bo rí tó já val... nem foly ta tom.

Je len va gyunk egy más mû ve i ben, kik is ös  sze tar to zunk, is-is ten a

mû vé szet is te ne, több hú rú, több ré te gû, több szó la mú. Kabai ne kem

rég evi dens ré sze a ma gyar köl té szet nek, s most nem egy la pát tal

tett rá er re, ha nem meg en ged te ne künk, lás suk, ho gyan épít ke zik,

moz gat anya got, mér le he tõ sé get, ká rom kod va józsefattilaian ho -

gyan la pá tol. Ren ge teg és rég, két ked ves r-es sza vam, meg a be -

ka ri ká zott r is, a tu laj do né... ugyan, tu laj don ös  szes sé gün ké a le het -

sé ges köl té sze ti kincs, kosz to lá nyis és j. a.-s, tö re de zet ten, bá dog

meg rug do sott ság ban, afo riz más még is-friss ben... vé gig le het ne

idéz nem a kö tet so ra it, el ve it – mû vé sze ti el vek, per sze, oly kor az al -

ko tó fé lál má ból, más kor hir te len ref lek to ros túl vi lá go sá ból... ho ni tá ja i -

mon já rok. Ne ve ket so rol nak Kabaival kap cso lat ban? Jó, de ma gam

név te le nül bot lok itt eb be-ab ba, ezembe-azomba, azon ban ez úgy

Kabai és úgy va gyok én, hogy mint ha töb bed ma gunk kal együtt csi -

nál nánk va la mit. Bír ni a k., értsd ked ves éle tet, a k., értsd ked ves jó

ön ma gun kat, és en nek olyan nye sést ad ni a szö ve ge zés ben le he tõ -

leg min dig, hogy ne le hes sen vis  sza ad ni az asz tal ra a lab dát, a há ló

túljára a göm böt. Ho lott az író am bí ci ó ja, Kabai ne tud ná, nem szak -

mes ter sé gi – még sem megy anél kül. Írónk most pon to san min dent

tud, amit pon to san tud nia kell, ld. ta ná rom, N.N.Á., ahol az ár nya kat

met szõ nap dol go zik oly pon tos ság gal, hogy minden nek pon tos ár -

nya van. Nagy késõdélidõn.

Kabai ide je nem a nagy ké sõ dél. Zu gok ba, zu ga ink ba is be vi lá -

gít õ, és a töb bi, de nem azért, mert a szén a vas és az olaj len ne

így kur rens – mon da ná több mes te ré vel: kurvens – , ha nem agyunk,

lel künk, igen is „lel künk”, jaj, lel kem, a lel künk csipjei és kép te len sé -

ge ik, áru lá sa ik és tu dós re mény kel té se ik pa rá nyo sabb ra vet ték a ta -

lá nyo sat, „talányosarkítottak” sok re pedt min dent, és  hadd ál mod -

junk ám unal mat és un junk ál mot, mint írónk mond ja, és sor ra me -

gyek anya gibb té te le in is, és mit ad ha tok én ne ki, hogy ne üre ges

kéz zel tá voz zam; a meg ala ku lá sok és a le rom bo lá sok pont ja it, el -

érin tõ ik kel és el érint he tet len sé ge ik kel – bár az meg mi? –, az

ottmaradások te he tet len tu da ta i val, hogy hi szen ró lunk sza lad egy-

egy pont ról va la mi a vég te le nek be, s ezek a vég te le nek, mon dom,

szórt bádogdoboztalajok több nyi re, mi ad juk oda ve tett

horpadataikat... elég. Mondd to vább, ezt ad ha tom en nek a vég képp

ha za ér ke zett író nak, meg hogy mi, tár sai, le hes sünk ne ki tény leg ott -

ho no sak va la me lyest, meg ér de mel né. Né zem két ke zem: üre sek, de

ben nük a moz du lat...
Üdv ne ked, hû Kaba, erõs-jó mes ter, üdv. És...
Mondd to vább! Ves  szük.

Vil lá nyi Lász ló: Gyõ ri idõk
Hogy az tán az ne le gyen már, hogy Vil lá nyi Lász ló ról és an  nyit írok,

je len leg a Gyõ ri idõk ürü gyén. Meg vá lasz tot tam az „ürügy” szót,

mert nem is an  nyi ra a na gyon el ta lált fo tós könyv rõl lesz szó – Sza -

bó Bé la meg hit ten pontbiztos mun ká i val a mû –, ha nem a krú dys,

jékelys ro man ti ká kat egy szer re õr zõ s önál ló utak ra csa tan gol ni ha -

gyó, igen, önál ló sá gá ba az írá sa i val vég képp be köl tö zött po é tá ról,

aki rõl én... ne már! An  nyit írok. Min dig egy má sik cikk ré sze ként,

már bo csá nat, nem ön is mét lés sel így, ha nem mert – ha ki egé szí -

tés nek, ha kont raszt nak – Vil lá nyi oly sok szor nél kü löz he tet len. Mu -

lat sá gos? Fu ra? Én ezen nem mo so lyo dom el bi zony, és nem is

cso dál ko zom.

Ahogy Kabai fül szö ve gén Keresztury Ti bor ér tõ kéz zel szá laz za

elõ a gyen géd ség né mely vo na lát-fo na lát – Ba bits rí me a leg alap -

ve tõbb ma gyar vers bõl, Es ti kér dés, így erõ sít meg min ket szív gon -

do la ta ink ban Vil lá nyi hát lap író ja, Karátson End re. Gyõr ki me rít he tet -

len ih let for rá sá ról szól ek képp, s hogy a szeményes él mény vi lá got

mi lyen ele mi en, erõl te tés nél kül ha tá roz gat ják meg, hagy ják ugyan -

ak kor sza bad nak a para ese mé nyek, nagy vá gyak és szo mo rú sá -

gok, vis  sza vi gasz ta ló dá sok, re mény ke dé sek. Fõ leg el tû nõ dé sek,

szem lé lõ dé sek... és ró luk a be szá mo lók. Mint ha csak ugyan egy

bel sõ vá rost jár nánk Vil lá nyi meg je le ní té sé ben – vá rost, mely tu laj -

don kép pen õt ma gát is meg je le ní ti, igen, mint ha õt Gyõr je le ní te né

meg.

A vál ta ko zó lá tó szö gek va ló ban álom sze rû vé te szik azt a vers -

pró zát, meg je le nít ve min ket ma gun kat:

Ilye nek va gyunk... ilye nek is, hát, érez zük. Jó le het íz lel get ni a

for du la to kat, a köd bõl épp csak cél sze rû sé ge kig ki bom ló, elõ bu -

gyo lált ér zé se ket, „tör té né se ket”. Is mét lem ta ná ro mat: Kosz to lá nyi -

nál is a sze líd vad ro man ti ká hoz el kép zel he tet len nek hitt új bó li visz  -

sza ér ke zés ad ja a tra gi kum mel let ti má sik, na gyon sze ret he tõ szó -

la mot. Vil lá nyi tra gi ku sabb ar cát egyéb mû ve i bõl már is mer ni vél -

tük, most hadd le gyen ju tal munk is ér te ez az áll do gá lós töp ren -

gés, ez a meg-meg úju ló an to vább bon ta ko zó hangulat-és-

eszmélés-sor; mondd to vább, ba rá tunk, ezt mond juk mi is...

To vább.

(Kabai kö te tét a szo ba ki adó, Vil lá nyi ét a Ma gyar Kul tú ra Ki adó

je len tet te meg. Ír ni ma gam ír tam ró luk egy 50 év pa pír tö me ge i tõl

összeszûkült-kitágasult szo bá ban, egy vas író gé pen, me lyet öt éve

kel le ne már meg ja vít tat nom, s amely egy vas tag fil cen fog lal he -

lyet, ne kat tog jon a haj nal ban még al vó ve réb kém nek. A be cé zés

Berdáé és Kas sá ké. S bár men  nyi re ne he zen ál lok is kap cso lat ba a

ma si ná val, óha tat lan, hogy ne mond jam to vább.

Frá zis sá vált a: „leg alább má so két”. Ma gam, hi szi va la ki, nem

hi szi, már csak sza vak nél kü li for má ban bí rok kü lön ben hû óhaj jal

ír ni bár mit.

Na gyon ked vel he tem hát az itt „is mer te tett” két mes tert, meg

az új sá got, ha sáb ja i val, hogy még is. Kedvelni=kivételezni?)
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Mondd to vább


