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István Egy géniusz, akinek eljött az
ideje címmel Heinrich von Kleistrõl szóló
esszéjét olvashatják, Mann Lajos fordításában.

KIRÁLY LÁSZLÓ

Sóvárad  2005
alvó ember nem ember
mondtad egy napon
meg hogy az Úr is
mitõlünk származik
és a halott úgy repül
földhöz dörgöli szárnyait
így beszéltél
az apátlan anyátlan házban
gyermektelen asztalod mellett
útrakészen
mert nyolcvan évig
szakadatlanul menni kellett
s az ember csak cipeli álmait
sírva dicsekszi szomorúságait
én jó fiaim felhõtlen menyeim
páratlan unokák nincsenek itt
ha egyszer együtt lennénk
ugyanoda mennénk
és csonttá fagyva egyszer
hihetnéd épp melegszel
mint madár az égben
õsök vak feketében
Isten ember szemében
amikor nincs már szégyen

Londoni zápor

Beszámoló az Irodalmi Jelen-turnéról
8., 9., 10., 11. oldal
Arany Ágnes prózája; Bogdán
László, Marno János versei
12. oldal
Könyvkritika Krasznahorkai László,
Cserna-Szabó András, Szabó
Gyula, Sántha Attila, Király Zoltán,
Szakács István Péter, Selyem Zsuzsa
és Balázs Imre József könyveirõl
18., 19., 20., 21. oldal
Szépni szép, jóni jó, okosni okos 
Kõrösi Zoltán novellája;
Böszörményi Zoltán versei
3., 4. oldal
Szappan-operett? színházkritika a
Nagyváradi Színház Szigligeti
Társulatának elõadásáról; Hõsök, ebek
és egy csomó nõ  kritika a Nemzeti
Színház elõadásáról
15., 16. oldal
Kramcsek  Pánics Ferenc prózája
7. oldal
Az eltûnés képei  Koltai L ajos
Sorstalanság-adaptációja kapcsán
17. oldal

Lapszámunkat Szüts Miklós munkáival illusztráltuk. Simó Márton a festõmûvésszel való
találkozásairól a 22. oldalon számol be.

amikor átok sem ver
s csak alszik az alvó ember

Költõk, írók mindenütt a végeken
 beszélgetés Ferenczes István költõvel 

Ferenczes István ott jár
valóságosan, s az éggel érintkezõ verseiben is a Gyimesekben, Szent Erzsébet nyomában. Ott jár a Kissomlyó
meredekén, kapaszkodik a
Jézus-hágóján, hogy a Napba öltözött asszonynak hódoljon, Naphimnuszt írjon
hozzá, majd hazanézzen, elnézzen Csíkpálfalva templomtornya iránt. S közben,
mint az imát  mert csak így
tud imádkozni igazán  verssé fohászkodja: ...csak téged
hagyott nekünk Európa s
Ázsia/ elvette már mindenünk/ gyõztes zsoldos bandita/ ének lettél ablakunk/
Napba öltözött kapunk/ mint
a kék nosztalgia/ a szemedbe
rejtezünk/ és te együtt égsz
velük/ Salve mundi Domina.

Aligha lehetett volna értõbben és kifejezõbben köszönteni a költõtársat, mint ahogy Nagy
Gáspár tette  belefoglalva az idén 60 esztendõs Ferenczes István: Ave mundi Domina címû
költeményének néhány sorát  nemrégiben, amikor Budapesten, a Gellért Szállóban Ferenczes
István átvette a Balassi-kardot. Ezt a díjat az európai értékek terjesztésére alakult magyarországi Présház Társaság hozta létre 1997-ben. A felemelõ és mégis meghitt ünnepségen
Balassi-versek is elhangzottak.
 Amikor az Ön költeményeibõl idézett Nagy én biológiát végeztem, nem vagyok filológus,
Gáspár, és megénekelt néhányat Dinnyés József énnekem még elég hályogkovács módon kellett
daltulajdonos, hirtelen az az érzésem támadt, elsajátítanom a mesterséget.
mintha Ön és Balassi Bálint testvérek lennének.
 Azt mondta az imént, hogy kellett. Mi
Csakugyan létezik ez a lelki közösség, és honnan késztette erre, miként történt meg az, hogy a
ered?
természettudományok helyett az írástudók fele Szerintem egy mai magyar költõnek összes lõsségét vállalta magára? Mikor vált ez tuelõdeivel lelki közösségben kell élnie , tehát datossá, és mi váltotta ki az elhatározást, hogy
nemcsak vállalnia, hanem élnie is. S Balassi Bá- a tollat választja?
lint volt az elsõ, gyakorlatilag vele teremtõdött
 Ezt a fõiskolán utolsó évesen döntöttem el.
meg a modern magyar irodalom, költészet. Szin- Azt hiszem, szerelmes is voltam akkor, és abban
te természetes volt, hogy amikor tanultam  az idõben szembesültem a halállal is, elég hirmert az írás, az alkotás nemcsak fogalmazás, telen. Apám egyik napról a másikra halt meg,
hanem tanulás is  magától értetõdõ volt, hogy magunkra maradtunk, árván. Kolozsváron
Balassi költészetét is végigrágtam, és idõn- szembesültem tudatosan kisebbségi helyzetünkként most is elõveszem. Nekem folyamatosan kel.
VENNES ARANKA
kellett tanulnom  és kell, hogy tanuljak , mert Folytatása az 5. oldalon
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Kisasszony, ne sajnálja
azt az indiánert
Szõcs Géza:
Indián szavak a rádióban
Akit üldöznek, az nehezen kerülheti
el a pátoszt. A mai irodalom viszont
semmitõl sem irtózik jobban, mint a
patetikus beszédtõl. S minden oka
megvan erre, mivel a romantikus eredetû
képviseleti költõi beszédformák egynemû és hamisan általános Mi-fogalom
alá rendelték az Ént, ezért retorikusan
túlfokozottá és mindinkább üresebbé
váltak  nos, ez a válság már jól érzékelhetõ volt a nyolcvanas évek közköltészetében.
Mindez jórészt elfedte Szõcs Géza
költészetének újításait. Az õ versvilágában ugyanis a megszólaló lírai Én
nem emeli saját szenvedésének tapasztalatát és pátoszát mások fölé. Sõt,
a versek alanya rendre korlátozza,
idõnként visszavonja a patetikus lírai
szólam regiszterét azáltal, hogy más, a
hagyományos olvasói elvárásokkal ellentétes esztétikai minõségek keverednek benne. Így nemcsak a túlfokozástól ,,menti meg a verseket, hiszen
az abszurd-groteszk elemek, a mikrorealista életképek vagy a fekete humor
bevonása rendre ellenpontozza a pátosz
komor tragikumát, hanem éppen ezek
akadályozzák meg, hogy elhatalmasodjon az üldözöttség, az áldozatiság

H

oni közéletünk egyik fõ jellemvonása az
idõszerûség istenítése, az aktualitások
hatalma. A botrány, a tragédia fetisizált
omnipotenciája és stressz-okozó hatása persze
nyilvánvaló. Ami megjelenik, annak mindjárt illeszkednie kell. Azaz kapcsolatban kell lennie
egy olyan témával, tárggyal, ami éppen használatban van. A szóban forgó választék persze így
is tetemes, mindig gondoskodik a gazdasági-politikai élet szörnyûségekrõl, pletykákról, sõt néha
katasztrófákról, azaz úgynevezett: közkeletû
anomáliákról.
De érdekes módon ezek közül is a negatív töltésû hírek kapnak a legnagyobb teret. A köztévék
sem kivételek, hát persze, mondhatná bárki, õk
is a zaftos politikai hírekbõl táplálkoznak.
Igen, a pénz, a nézettség és a szerkesztés Bermuda háromszöge sorra elnyeli a magasan szárnyaló
csatornákat.
De mi a bajunk ezzel?  kérdezheti bárki. Nem
ebben a világban akarunk élni? (Nem. Egyébként
tényleg nem. De errõl késõbb, lentebb.) Tájékozódásunkhoz tehát nélkülözhetetlen a nemszeretem hírek elviselése, fogyasztása. Törõdjünk bele, hogy ez jön ki a rádióból, ez csöpög az újságokból, ez ömlik a szemünkbe a képernyõkrõl.
Mit tudunk tenni? Tömik a fejünket a rossz hírekkel, folyik át rajtunk az erõszak, a depresszió
és mi tehetetlenül odatartjuk magunkat a kábító
hír-injekcióknak? Ha jó napja van valakinek és
este leül a távkapcsolóval a monitor elé, talál-e
felüdítõ, vidám és pozitív adást vagy csak háborút
és letargiát? A sport és a természet kedvelõi is
csak egy ideig bírják a kedvenceiket elviselni, mert
a reklámok ezeken a csatornákon is behozzák a
szívbajt. Én személy szerint menekülnék a tévé
elõl, amikor illúziókat, eddig hitt biztos valóságképeket rombolnak le bennem az aktuális hírek. Ilyen eset volt tavalyelõtt az Enron és az
Arthur-Andersen könyvvizsgáló cég hihetetlen
históriája, ami végül beigazolódott, hogy realitás.
Ezért eljátszom esténként a gondolattal, hogy
létrehívom képzeletben az Anti Aktuális Adót
(AAA = A Semleges Art Tv). Ennek az éjjelnappal sugárzó csatornának nem lenne más célja,
mint kerülni az aktualitást. Így azon nézõk és
hallgatók felé teljesítene szolgálatot ez a mûsorszóró, akiknek elegük van a napi aktualitásokból. Ennek a szerkesztõségnek alapvetõ célja
lenne az, hogy ne hazudjon, de nyugtasson és ne
történjen rajta semmi szörnyû. Egyenesen ke-

önsajnáló szólama. Ami mindig visszatetszést kelt. Vagy legalábbis mérsékli a
megértést, mivel a részvétet a szánalom
váltja föl. ,,Az indiánok nem hagynak
cserben minket. / Mások igen, de õk nem
hagynak cserben minket. Ez a felütés
elõhívna valamiféle naiv, a részvétre és
vádra apelláló azonosulást az olvasóban,
de a versmenet játékosan leleplezi és így
viszonylagosítja az indiánregények
gyermeki nézõpontját, kétosztatú világszemléletét. A vers viszont mindvégig
megtartja a gyermeki perspektíva
ártatlanságát, innen ered a szöveg
dalszerû, érzéki-szenzuális közvetlensége és bája, ami egyben talán a legvonzóbb erénye Szõcs Géza költészetének. És alapvetõen ez nem engedi,
hogy a segítség elmaradása, a szolidaritás hiánya miatti lírai panasz
átforduljon számonkéréssé, netán vádbeszéddé. Pedig nagy a kísértés, hogy
az üldözött számonkérje az egykori
hallgatást és a szolidaritás hiányát.
Meglehet, hogy Szõcs Géza ezért nem
ír többé verset. Vagy ha igen, akkor leginkább ,,magánhasználatra. Az indián
olvasóknak  rezervátumon innen és
túl...

MÉSZÁROS SÁNDOR

Kedves
Orbán János Dénes!

Szerencsésnek érzem magam, hogy olvastam ki váló tanulmányát a világ legnagyobb példányszámban megjelenõ magyar irodalmi havilapjának
februári számában. A jelenség, amelyet mennyiségi
kimutatásokkal és gazdasági elemzésekkel is
alátámasztott, ismerõs. Sorai alapján azonban
nekem úgy tûnik, a lényeget nem tetszik érteni, vagy
(talán pontosabban fogalmazva) nem is létezik az
Ön számára. Ezért aztán enyhén szólva ironikus
(érezhetõen dühtõl feszülõ) mondatai sem azt a célt
érik el, amellyel megfogalmazta õket.
Biztosan nem jó, hogy alacsonyak a példányszámok. Logikai hiba azonban ebbõl arra következtetni, hogy az olvasottság is feltétlenül csekély.
Vannak, akik könyvtárban olvasnak, és bizony az
is elõfordul, hogy kimásolják, sokszorosítják a
verseket. Mi, magyarok úgy alkalmazkodtunk az
elmúlt évtizedekben, hogy mindenhez a legolcsóbban, lehetõleg ingyen akarunk hozzájutni. Persze, vannak könyvbuzik is, mint jómagam, aki sohasem fogom megszámolni, hogy házi könyvtáram
hány ezer kötetre rúg (és már látom, mindezt végigolvasni sem sikerül, arról nem is beszélve, hogy
számos régebbi olvasmányaimat újra elõ kellene
vennem). Ami a költõket illeti, õk kifejezetten
szeretnek olvasni, sõt, inkább, mint írni.
Tetszik, nem tetszik, magam is beletartozom
az Ön szerinti minden huszadikba, aki ír (a minden harmadikat egyelõre nem hiszem). Terjesztem a verseimet, ahogy tudom és mivel a visszajelzések alapján képes voltam valódi hatást elérni
velük, egy szemernyi lelkiismeret furdalás sincs
bennem, az Ön cikkének olvasása után sem. Az
ismeretlenségnek van egy vonzó elõnye: aki olvas, biztosan nem azért teszi ezt, mert a kritika
dicsér. Talán nem is volna jó, elõbb-utóbb én is
elbizakodott vagy mosolygósan komfortos lennék. Sok a tollforgató, írja. Szerintem még mindig nem eléggé. A potenciális olvasók között
sokkal nagyobb különbségek vannak, mint a költõk, írók között. Olyan pedig az Ön arisztokratikus lelkületének egyedül tetszõ mai kõ- és vérprofik között sem nagyon van, aki a nemzet
költõjeként egy személyben tudna megfelelni

KÁNTOR ZSOLT

Az aktualitás és a valóság
Arthur-Andersen meséi

rülné az idõszerû eseményeket, sõt meg sem említené azokat. Ki se ejtené a bemondó a politikusok nevét, sõt még az idõjárást is elhallgatná.
Hogy homokba dugná ezáltal a fejét a ,,hírközlés? Nem, nem. Kisbaba-híreket közölne, régi
filmeket vetítene, riportokat közölne filozófusokkal, költõkkel, akik az eseménytelen világ
idealizmusáról (színház-tánc-film) ábrándoznának. Közölném például minden nap, mennyi
újszülött csecsemõ jött a világra e honban, név
szerint. Ezek jó hírek lennének. Verseket, novellákat olvasnának fel, festményeket elemeznének mellõzött szakértõk. Szóval, nem tagadva
az igazi célt: az aktualitások szempontjából tulajdonképpen unalmasnak kellene lennie ennek
a csatornának, hogy a hírekkel tömött nézõk nyugodtak maradjanak. Ha mindenáron nézni akarnak valamit.
Az aktualitások tengerében sok esetben olyan
hal akad horogra, amelyiknek kárt okoz a róla
leadott hír vagy még nagyobb bajba, válságba
sodor a dokumentálás. Ilyen volt például az Enron energiaipari óriás, amelyet a legsikeresebb
amerikai vállalatok között tartottak számon. A
vállalat könyvvizsgálója: az Arthur-Andersen
kozmetikázott adatokkal dolgozott s ez megtévesztette a részvényeseket, negatívan befolyásolta a tõzsdei tranzakciókat. Mindez persze akkor vált nyilvánvalóvá, amikor a mértékadó amerikai TV-csatornák és újságok szinte egyszerre
röpítették világgá a hírt: az Enron csalt. Az Enronnál a cég megbízottja David Duncan volt, aki
a nyilvánosságra kerülés tudomásulvétele után
lázas iratmegsemmisítésbe kezdett. Az USA
Igazságügyi Minisztériuma emiatt büntetõeljárást indított az Arthur-Andersen ellen. Az ezt
követõ események a huszadik század egyik legnagyobb gazdasági botrányát eredményezték. A
válság az egész könyvvizsgálói iparág válságává
nõtte ki magát és az amerikai tõzsdét is megrendítette. (Ezzel természetesen az egész Föld világgazdaságára negatív hatással volt.)
Nem állítható, hogy az Arthur-Andersen nem
ismerte fel a válsághelyzetet és az is valószínûtlen,

hogy a médiában való megjelenés felkészületlenül
érte. Máshol kell keresni a rossz reakció okait.
Elõször is, a vártnál hamarabb szivárgott ki a
hír. Ebbõl is látható, mennyire kiszámíthatatlan
az aktualitásra szomjas sajtó felbukkanása, a hír
terjedésének sebessége, intenzitása. Az informátorok hálózatában sok esetben a vállalaton belüli
sejtek lefülelhetetlenek.
Másodszor helytelenül ítélték meg a válság
súlyosságát és rossz beidegzõdéseknek megfelelõen kezdtek hozzá a megoldáshoz.
A kézenfekvõ stratégia (Horváth Gyõzõ: Válságmenedzselés a gyakorlatban, Gloria Press
Kiadó, 2003 kötetében leírtak szerint) a baj lokalizálása lett volna, mely szerint azonnal belsõ
vizsgálatot kellett volna elrendelni, s amikor nyilvánvalóvá vált, hogy a meggyanúsított munkatársak valóban elkövették azt,amivel vádolják
õket és semmiképpen nem védhetõk, az ArthurAndersennek, mint világcégnek, teljesen el kellett volna határolódnia tõlük. Ezt nem tették meg,
mivel a felsõ vezetés is érintetté vált.
De mit jelentett ez a közvélemény számára?
Milyen üzenetet közvetített ez az egész ügy a
külvilág felé?
Azt, hogy valóban komoly probléma van az
Enron és az Arthur-Andersen háza táján, ráadásul
a legfelsõ vezetés is sáros és ahelyett, hogy kimetszették volna a romlott részeket, takargatni
próbálják a nyílt sebeket. Ezzel a válság eszkalációjának folyamata visszafordíthatatlanná vált.
(Érdemes megemlíteni, hogy a könyvvizsgálat,
mint speciális iparág tulajdonképpen az 1929-es
gazdasági világválságnak köszönheti létrejöttét.
Az akkori kimutatások ellenõrizetlensége vezetett
a könyvvizsgálat fellendüléséhez és ahhoz, hogy
jóval komolyabban vette az összes világcég.)
A nyilvánosságra hozatal hatása tehát kétélû.
Aktuálisnak nagyon is aktuális a dolog, mert
fényt vet a mamutcégek etikai billenékenységére.
(Az átlagember zabálja az ilyen híreket.)
Ugyanakkor elsõ pillanatban úgy gondolhatnánk,
hogy az egyik versenytárs kudarca, bukása teret enged
a többieknek, így õk haszonélvezõi lesznek a fiaskónak.

mindezen igényeknek. Az irodalom akkor fejlõdik jól, ha minél több író mûveli (hiszen közülük több kiváló író választódhat ki), és analóg
állítás igaz a költészetre. Arról álmodom, hogy
egyszer majd mindenki költõ lesz. Biztos vagyok
benne, hogy az igazán nagyok számára is ezen
állapot lenne ideális.
A dolgokat nézhetjük azonban kissé eltérõ szemszögbõl is. Nemcsak a tollforgatók száma magas,
hanem például a fizikusoké, botanikusoké, ökológusoké, mérnököké, sõt ma már a jogászoké és
közgazdászoké. A tévében vagy rádióban hallottam,
hogy 2004-ben Magyarországon kb. annyi embert
vettek fel egyetemre, mint általános iskolába.
Végzettségével ezek után mindenki úgy boldogul, ahogy tud. A legnagyobb példányszámú
katedráról kapott eligazításra ügyet sem vetve
akár verset is írhat, akinek nincs vesztenivalója.
Az írásnak az élmény-közvetítésen túlmenõen
is vannak határozott elõnyei. A kifejezéssel való
személyes játék és birkózás jobban képessé tesz
a kortárs irodalom nem mindig felhasználó-barát
mûveinek befogadására. A mindennapi életben
is javítja mondanivalónk pontosságát, hatásosságát, segít a (nem csak irodalmi) pályázatírásban stb. Ezzel szemben csak olvasónak lenni
tényleg érdemes. Magam gyerekkorom óta mindig örömmel, sõt szenvedélyesen olvastam, viszont a karrierem egy csõdtömeg. Senkinek sem
tudnám jó lelkiismerettel ajánlani saját példámat.
Egyébként, ha egyszer fogyasztói társadalmunkra az a jellemzõ, hogy kofák tömött sorai
között alig lézeng néhány vásárló, miért is vár
valami egészen mást a könyvpiacon?
Végezetül még visszatérnék a levelem elején említett szerencsémre. Miután két balkezemmel lakatos vagy hasonló már végképp nem lehetek (valaha ilyesmit is próbáltam, de belebuktam), felhasználom az Ön ötletét és kalkulációját. Utolsó
százezer forintomon kiadatom a verseimet, majd
azzal a tudattal búcsúzom, hogy nem éltem hiába.
Köszönettel és üdvözlettel:

LÁJER KONRÁD

Lánycsók, 2005. 02. 10.

Ebben az esetben azonban ez nem így mûködött, épp a média viselkedése hiúsította meg a
kárörvendõ konkurensek örömujjongását. Az
Andersen a közvélemény szemében semmiben
nem különbözött a többi hasonló méretû/profilú
cégtõl. Ezért az újságok és televíziók azonnal
tûz alá vették a többi hasonszõrû céget, felelevenítve mindazokat a furcsa ügyleteket, amelyek
eddig a világ különbözõ pontjain csak lokális
ügyként szerepeltek.
Ennek lett a következménye, hogy a könyvvizsgálói válság globalizálódott, de a legtöbb leleplezett cég már másként reagált, mint az Andersen, hajlandóságot mutattak az iparág megreformálására, újabb fékeket, ellenõrzõ rendszereket
iktattak be a mérlegkészítõk tevékenységébe.
Érdekes momentum, hogy az iratmegsemmisítés elõtt azt prognosztizálták, hogy az Andersen
kisebb veszteségekkel kilábal a válságból. Ennek
oka az lehetett, hogy az Andersen  és a Big
Five csoport többi tagja egyaránt  meglehetõsen
jó kapcsolatot ápol az egyik legjelentõsebb érdekcsoporttal: a politikával. A George W. Bush
kampányát támogató elsõ húsz legnagyobb finanszírozó cég között az öt kiemelkedõ volumenû könyvvizsgáló cég mindegyike ott volt található négy éve. Az Andersen a szenátorok kilencven százalékának a kampányához hozzájárult valamennyivel.
Mindez komoly politikai befolyást sejtet, de
ez csak kisebb horderejû esetekben nyithat
mentõ kiskapukat, itt már a vészkijáratot is
maga a politika csukta be a média csatornáin
keresztül! Amikor érzékelte a dilemma elháríthatatlanságát.
A belsõ kommunikáció sikertelenségét jelzi,
hogy az Andersent az úgynevezett partnerei
(4700 cég, többek között a Ford, a Mercket, a
Texac, a Delta Arlines), és dolgozói (85 ezren)
tömegesen hagyták el és ezzel a felszámolódás
réme is megjelent a vállalkozás fölött.
Ebbõl is látható, hogy az idõszerû, aktuális
dolgok prioritása nem mindig önmagáért van,
valahol azért katalizálja a nagybetûs igazság napfényre kerülését.
Ennek dacára én személy szerint szeretnék néha átkapcsolni az Anti Aktuális Csatornámra,
legalább felüdülésként. Persze, csak egy idõre.
Azután úgyis meglesném, mi történik az aktuális
szinten, amit egyelõre egyedüli valóságként fogad el sok millió nézõ.
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ora-kamaszkoromban rájöttem, miszerint úgy is lehet valaki remek futballista,
hogy az élet egyéb dolgaiban finoman
szólva tájékozatlan. Illetve, hogy valaki zseniálisan intelligens futballista, kombinatív játékos
létére még lehet rettenetesen bunkó, és ellenszenves.
Értsük ezt megfordítva is.
Megrázó élmény volt.
Az ideig, a világ történetének szebbik korszakában számomra ezek a fogalmak egyértelmûen és szétválaszthatatlanul összekapcsolódtak. Ami szép, az jó is, ami jó, az szép is, ami
szép és jó, az okos is, ami okos, az szép és jó és
helyénvaló.
Márpedig futballozni mindennél szebb, jobb,
okosabb és helyénvalóbb, ehhez semmiféle kétség nem fért.
A lakótelepen, ahol laktunk, két focipálya volt.
Az egyik a mi házunk elõtti tér, sárga murva.
Jobbról hinta, homokozó és mászóka határolta,
balról pedig egy fûvel benõtt apró dombocska,
afféle gyepû, legalábbis sokáig, történelemórán
és historizáló könyvek olvastán, ha feltûnt ez a
szó: gyepû, mindig ez az alig húsz méternyi hoszszú, apró dombocska jelent meg elõttem. Gondolom azért, mert fûvel, azaz gyeppel volt benõve. (Gyep + fû = gyepû.)
Egyébként nem is domb, inkább töltés volt,
ami egészen a ház faláig vezetett, pontosabban
az ottani vasráccsal körbefogott pincelejáróig.
Ez a négyszög alakú vasrács kitûnõen megfelelt
nagykapunak, ha kapura rúgdosáshoz volt kedvünk. Vagy kiskapura játszottunk, vagy a nagyra
rúgdostunk, nyilván, ha kevesen voltunk, viszont
akadt, aki hajlandónak mutatkozott beállni.
Utóbbi esetben viszonylag rövid idõ múltán megjelent az udvaron egy magából kikelt férfi vagy
nõ, és azt kiabálta, hogy meg lehet õrülni tõlünk,
másodszor esett le a kép a falról a hálószobában,
reng az egész lakás. Általában a pálya hosszában
fociztunk, mindkét végén egy-egy sárgára mázolt
pad állt, ezek voltak a kiskapuk. Valójában csak
akkor lehetett gólt rúgni, ha az ember belsõvel
gurított, vagy ha külsõvel, laposan, a földre szorítva lõtte rá. Ráadásul ezek a padok az évek múlásával, mint valami középkori romok, egyre lejjebb süppedtek a földbe, így ha csak egy kicsit
is lazára sikeredett a lábfej, máris pancser fölé
lett az ordító helyzetbõl. Egyszer így rúgtam be
felsõkapufásan a labdát egy elsõ emeleti nyitott
konyhaablakba. Közeli lövés, kapufa, konyhaablak, vasárnapi ebéd.
A másik futballpálya két házzal odébb terült
el. Ez m ár afféle elõre megtervezett terep volt,
például egy-egy, a talpával a földbe ásott fehér
kézilabdakapu díszelgett a végein. A talaj itt inkább salak, mint murva, a színe is vörösesebb.
A kisebbik pályán focizott, a nagyobbikon
meccseket, többnyir e a másik házban lakók elleni
meccseket játszott az ember. Vagyis a gyerek,
ami akkor ugyanaz volt.
Becslésem szerint legalább harminc-negyven
fiú mozgott ezen a két pályán. Természetesen
különbözõ életkorúak, de annyira nem, hogy focizni ne tudtak volna együtt. Nyolc-tizennégy
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évesen óriási különbséget jelent egy év, a pályán
ez másképp mûködik. Beszélgetni, szóba állni
nem kell, attól még lehet gólpasszt vagy kötényt
adni. (A futball egyébként is az egyetlen igazán
demokratikus labdajáték, hiszen itt nem dönti el
eleve a küzdelmet a testméret, ellentétben a többi
labdás csapatjátékkal. De errõl majd máshol,
máskor, máshogyan.)
Ha otthon, a szobában olvastam, és labdapuffogást hallottam, azonnal lementem az udvarra.
Ebben biztos lehetett az ember (a futballista, a
gyerek): ha a járdán, az aszfalton, vagy a házfalnak rúgdosva pattogtatta a labdát, néhány percen belül annyian gyûltünk össze, hogy már lehetett kezdeni valamit.
Az iskolánk két-három percnyi gyalogútra volt
tõlünk. Természetesen a rövidebb, hátsó úton jártunk, a Lövölde utca felé, aminek az egyik oldalát
a hazánkban ideiglenesen állomásozó Szovjet
Déli Hadseregcsoport laktanyájának fehérre meszelt kõfala határolta. Focitársaim kiterjedt cserekereskedelmet folytattak e demarkációs vonalon: a vásott téglák fölött felbukkanó, kopaszra
nyírt fejekkel különbözõ színes és csillogó jelvényekért (a legnyerõbb a Kilián-haditorna
tenyérnyi nagy, arany csillaga volt) vagy az
ABC-ben beszerezhetõ olcsó vörösborokért
vegyvédelmi oldaltáskákat (szumka), harckocsizó-sisakokat és bármi mást cseréltek, ami mozdítható volt. Egyszer a Budai egy komplett táboritelefon-készletet cserélt, kis kurblival a bakelit készülékek hasán. Engem ezek az ügyletek
soha nem érdekeltek, s valószínûleg gyáva is voltam közelebb menni ezekhez a katonákhoz, akik
a kerítés fölött kihajolva fojtott ,,pajtas, pajtas
kiabálással integettek nekünk. Vagy kétszáz méterrel odébb volt viszont ennek a laktanyának
egy hivatalos bejárata is, kantinnal és kiskapus
focipályával. Oda se szabadott bemen ni, csak lehetett. A kantinban holmi fémdobozos savanyúcukrot árultak, rettenetesen szar volt, ellenben a
nagy, vöröscsillagos vaskapun túl, ha bementél,
a salakos pályán a nyelvi korlátokat legyûrve igazi nemzetközi mérkõzéseket lehetett játszani.
Nem állítanám, hogy a küzdelmeink alapjaiban
rendítették meg a szovjet szocialista népköztársaságok birodalmát, viszont velük  a szovjet
katonatisztek gyerekeivel  szemben a mi csapatunk a magyarokat jelentette, szeplõtlen hazaszeretet, ehhez kétség se fért, különösen, ha
gyõztünk.
Ha a hosszabb, a fõúton ballagott az ember (a
futballista, a gyerek) iskolába, akkor ott meg a
szovjet katonai temetõ mellett kellett elmenni.
Ide, a vörös csillagokkal díszített sok kis fehér

kõlap közé, a szintén fehérre mázolt, aranybetûs
obeliszk tövéhez jártunk április negyedikén és
november hetedikén ünnepelni, ami azt jelentette, hogy némi ácsorgás és a mikrofonok recsegése után a nem sokkal korábban a kezünkbe
nyomott piros szegfûket lerakhattuk a lépcsõre.
Valójában sokkal többször mászkáltunk a kõlapok között szegfûk nélkül, mert az iskolai focipálya kerítése és a katonai temetõ korlátja között csupán egy gyalogösvény húzódott, és a labdánk nemegyszer megzavarta a hõsi álmot alvó
felszabadítókat. Ehhez képest az iskolánkat Béke
téri iskolának hívták, a mögötte elterülõ füves
területet pedig Barátság parknak.
Az iskolai focipálya legnagyobb elõnye kétségkívül az volt, hogy volt. Már egy tízperces
szünetben is érdemesnek mutatkozott lerohanni
az emeletrõl, rúgni egy-két gólt, majd csöngetésre visszarohanni. Kék köpeny és szakadt nadrág. A nehezítést oldalt egy távolugró-gödör, illetve néhány régi nyárfa kikopott gyökérzete jelentette, és természetesen az is, hogy sok osztálynyi futballistából (gyerekbõl, emberbõl) melyik csapat ér le hamarabb. Igaz, itt aztán történelmi és világnézeti tanulmányainkat a gyakorlatra váltva megmutatkozott a tapasztalatok pragmatikus kompromisszumra késztetõ ereje: mivel
még vitatkozásra se volt idõ, ezért többnyire kéthárom mérkõzés zajlott egy idõben a pályán.
Nyolc perc alatt. A napköziben aztán  a
,,napközi azt az intézményt jelentette, ahol egy
közepesen kellemetlen ebéd és a lecke elkészítése fejében végre zavartalanul futballozhattunk
 végre csak a miénk volt a pálya. Ilyenkor értettem meg, hogy az iskola valóban az életre nevel bennünket, és az ember valóban magának
tanul.
Ebben az idõben egyébként semmi kétségem
nem volt affelõl, hogy a világon a legjobb futballistának lenni. Winnettou is, Orion ûrhajó is,
meg sok minden más, de azért a futballistaság.
Úgy értem, ez a legfontosabb, a legnemesebb és
a legszebb dolog. Ami szép, az jó is, ami jó, az
szép is, ami szép és jó, az okos is, ami okos, az
szép és jó és helyénvaló.
Az a boldog idõ, amikor nincsen hó, nem esik
az esõ, magyarán: lehet focizni.
Mi a szép?
Például egy új labda. Pláne, ha bõr. Vagy egy szürkére koszlott teniszcipõ, amin látszik, hogy megért
már egyet s mást. Egy félmagas lövés. Egy csel.
Mi a jó?
Például focizni. Például egy labda. Pláne, ha
bõr. Egy félmagas lövés. Egy csel.
Folytatása a 4. oldalon
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A kerti fának
Tériszonyos a fám,
Gyökeret ereszt a mába,
Onnan szív magába,
Nedût és elégiát.
Én meg tétlen nézem,
Miként tépi levelét
A józan ész, a lélek,
Mint ki nem érti, miért
Kell a bajnak a gyökér,
Ha az út úgyis odavisz,
Ahogy mondá Kavafisz:
Egy másik ellentmondásba.

A délután fénye
A múlt
Még nem a múlté.
Egy gyermek pancsol
Az idõben.
A délután fénye
Téged is átszûr,
Remek ez a nincstelenség.
Kisétálni a mindenbõl,
Mily élvezet,
Betûk mögé térdelve
Imádni ezt a helyzetet.

A volt
Mi bevallható,
Vallja be más!
Az õszinteség
Még nem igazság.
Izgága a kor?
Volt már izgatóbb,
Mégsem lett a minden
Egyre jobb.

A versrõl
Igazat?
Jó verset?
Sorsomra se
rímel rá a versem.
Mindent?
Semmit?
Hargitafürdõ II.
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Felesleges!
Nem fér el egy versben.
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Folytatás a 3. oldalról
Ki az okos?
Aki focizik.
Ki a legokosabb?
Aki a legjobban és a legtöbbet focizik.
Egyszerûen tökéletes és sérthetetlen univerzum volt ez így, barázdálatlan és síma, mint Asimov ûrbéli hõseinek agyfelülete.
Talán tizennégy éves is lehettem már, amikor
ez az üveggömb kezdett repedezni. Megkopott
rajta a festés, és dõlt be a lyukakon a sötétség.
A vége felé járt az általános iskola, a tanáraink
folyton a továbbtanulásról meg a pályaválasztásról beszéltek, a szüleim azt mondták, hogy
csak addig járhatok focizni, amíg nincsenek
négyeseim.
A gimnáziumban az elsõ nap megszámoltam,
a harmincöt fõs osztályunkban hét fiú volt, ebbõl
rajtam kívül kettõ szerette a focit.
Valami elromlott, de még nem értettem, hogy
mi is az.
Mindenki kosárlabdázni akart, olyan volt, mint
Molnár Ferencnél a reáliskolás vörösingesek és
a humán gimnazista Pál utcaiak kibékíthetetlen
ellentéte.
A telepi focitárs fiúk közül néhányan úgynevezett szakközépiskolába, a többségük pedig
szakmunkásképzõbe ment. Autószerelés, szakácskodás, ilyesmi. A foci továbbra is teljesen
rendben volt, viszont nem azokat a zenéket szerették, mint én, nem azokat a könyveket olvasták,
nem az olyan lányok tetszettek nekik, kifejezetten digó holmikat hordtak (már akinek ez mond
így valamit), értetlenül bámulták az én kilógó
flanellingeimet, tornacipõmet, csõszárú farmernadrágomat. Õk a fényes, hegyes orrú cipõkre
esküdtek, széles nyakú ingekre, bõszárú nadrágokra.
Az igazi mélyütés azonban a Vidi volt.
Videoton SC.
Pedig stopliscipõ, füves pálya, me zek és
minden.
A városban ezidõben három komoly fociegyesület mûködött: a Videoton, a Máv Elõre és
az Ikarus Alba Regia. A háromból kettõ az NB
I-ben játszott. Amikor egy tehetségkutatás során
elmentem a Videotonhoz focizni (csak addig,
amíg nincsen négyesed!), döbbenten ismertem
fel, hogy a világ végzetesen és javíthatatlanul
összekeveredett. A Videoton ugyanis afféle dunántúli hatókörû nevelõegyesület volt, ami annyit
tett, hogy általános iskola után a kiválasztott fiúkat kollégiumba költöztették, és az egyik gimnázium sporttagozatára járatták iskolába.
Mondhatnám úgy is, hogy ok és okozat felcserélõdtek, ma már mondom is, de nem hiszem,
hogy akkor ilyesmi járt volna a fejemben. Sokkal
egyszerûbb volt. Azaz: ezek a fiúk például digó

ruhákban jártak, pedig gimnazisták voltak. Nem
szerettek olvasni, nem is erõltették az ügyet. Elmesélték, hogy feleléskor, ha azt mondják a tanárnak, hogy õk futballisták, akkor legyintve a
helyükre küldi õket.
De mondom, gimnazisták voltak, és ráadásul
jól is fociztak.
Illetve jól fociztak, és ráadásul gimnazisták is
voltak.
És aki közülük a legjobb volt, az szart bele a
legmagasabbról a tanulásba, tudta, hogy a focista
karrier után majd vendéglõje lesz, egyébként
meg kártyázni és csajozni szeretett.
Szerettem focizni vele, de beszélgetni nem.
És nem tudom megmondani, hogy mikortól, ho gyan és miért, de az bizonyos, hogy nagyon rövid
idõ múltán egyértelmû volt, hogy õ valóban futbal lista lesz, míg én feltehetõleg nem. Még csak nem is
a tehetség, vagy az akarat, hanem valami más.
Hogy mi? Nincsen válasz.
Vagyis õ lesz az, ami (aki) szerintem a legjobb
és legokosabb és legszebb dolog a világon, viszont õ teljesen más, mint én vagyok. És akkor
én nem leszek a legjobb és legokosabb és legszebb. Igaz, ha ennek az az ára, hogy hozzá hasonló legyek, akkor azt már nem is akarom. De
azt se akarom, azt a másságot se.
Igen, azt hiszem, hogy azt és ezt többnyire
nem akarom. Akarni se akarok, ez az igazság.
Mert az lehet, hogy vannak fokozatok, például
a legjobbság, a legszebbség, a legokosabbság felé menve is, de a fokozatok kit érdekelnek.
Tiszta sor volt ez, mégha nem is ment hamar.
Vagyis egyáltalán nem volt tiszta sor, éppen
hogy zavaros volt, és lassan, nagyon lassan ment.
Én ugye azért fociztam, mert focizni jó... mert
focizni szerettem, focizni is... õk meg azért,
mert... lám, erre nem is tudom, mi a válasz, talán
mert erre nincsen is válasz, nekik a foci maga az
élés volt, kérdések és válaszok nélkül.
Mondhatni, õk állandóan fociztak, akkor is,
ha nem.
Én meg a legtöbb idõt focival töl töttem el, de
közben nem fociztam is, elég sokat. És egyre
többször voltam úgy, hogy foci közben is eszembe jutott valami.
És ha az embernek eszébe jut valami, akkor
már nem is lehet úgy focizni. Az igazi futball
közben üres és tiszta a fej, a gondolatok
egészen máshol vannak, talán mert tudják,
lassúak és szánalmasak volnának az ösztö nökhöz képest.
Az olyasmit nem lehet végiggondolni, hogy
akkor majd elhúzom a labdát jobbra, teszek
vissza egy testcselt, aztán mégis jobbra megyek,
és azonnal lövök. Ezt csak csinálni lehet.
Az egyetlen gondot csupán az jelentette, hogy
focizni továbbra is jó volt, nem csak hogy jó, de

az egyik legjobb dolog, ami csak létezik. (Most
is jó lenne.)
Kosarazni is jó, meg csajozni is, ott az olvasás,
ugye, meg a zenék, de azért a foci.
A foci meg a gimnázium.
Amikor a gimnázium csapatával indultunk az
iskolák közötti focibajnokságban, az útépítõ szakközépiskola 10:1-re nyomott le bennünket. Az
ellenfélben hatan voltak a telepiek közül, akikkel
egy éve még nap mint nap együtt fociztam.
A legtehetségesebb fiú, akinek mindig bámultam a cseleit, azt mondta, rendõrnek tanul, egyenruhás szeretne lenni, ott lakást is adnak.
Biztos vagyok benne, ha megkérdezték volna
õket, azt mondják, a haverjuk vagyok. Az is voltam. Úgy is hívtuk egymást: haver. De az is biztos volt, éreztem, tapintottam, hogy nõl, vastagodik közöttünk valami hártya, valami maszatos,
rossz szagú elválasztó réteg, amin bizonyos szavak és bizonyos érzések már nem juthatnak át.
Õk is tudták, érezték ezt, hiszen nem voltak hülyék. Sõt, sokkal kevésbé voltak hülyék egy csomó dologban, mint én.
A gimnázium második évében lakást cseréltünk, néhány utcával arrébb költöztünk. Egyszerkétszer még visszamentem, foci, vagy valami,
de persze ez így nem mûködött. Vagy lement az
ember a térre, vagy jött valahonnan. Középen
nincsen ösvény. Ha éppen lent voltak, akkor fociztunk, egyébként meg nem volt mire várni.
Nekem meg foci közben minduntalan eszembe
jutottak más dolgok is. Úgy értem, hogy egyáltalán eszembe jutott valami, és már az is baj volt.
Ráadásul még csak nem is a foci.
Olyan nincsen, hogy egyszerre kint és és bent
is, és még az egeret is megfogni, ugye?
Mert akkor már nem is macska az ember (a gyerek, a futballista). Hanem valaki, aki figyeli önmagát, és macskának (futballistának) is el tudja képzelni, macska is, futballista is akar lenni, de az is,
aki ezt a macskát és azt a futballistát figyelni tudja.
Álmomban két futballista macska voltam.
A gimnázium után elköltöztem otthonról, a
szüleimtõl és a városból is.
Egyetem is, foci is.
Két évig játszottunk mindenféle kispályás
bajnokságokban, aztán elindultunk a BLASZban. Kerületi összevont bajnokság III., BLASZ
III. A csapatunk fele a bölcsészkarra, a másik a
fele a közgazdasági egyetemre járt. Gyári csapatokkal, régi egyesületek lepukkant maradványaival fociztunk. Tudtuk, hogy a csillagos ég a
határ. Volt egy barátom, akivel a meccsek elõtti
napokon, estéken órákig beszéltünk telefonon,
összeállítás, közérzet, taktika, ilyesmi. Hogy miért van az embernek (futballistának) fosási ingere
a meccs elõtt. És hogy hány év alatt juthatnák
fel az NB III-ig.

Amikor Nagytétényben a Metaloglobusz nevû
csapat, a konzervgyár csapata ellen vonultunk
ki, a közönség azt kiabálta nekünk: szemüvegesek!, pedig csak egyetlen emberünk viselt szemüveget. Bill Holliday. A Kinizsi Húsos pályáján meg lehetett dögleni a vágóhíd felõl fúvó
szélben a disznószagtól. A Szellõzõ Mûvek elleni
meccsen a középhátvédünk salakot dobálva kergette az ellenfelet, és kitépte a szögletzászlót a
verekedéshez. Az Államigazgatási Fõiskolával
pofozkodás is volt, de mi azt mondtuk, megérdemelték, mert csinovnyikok. A Sárkányok a budapesti kínaiak csapata volt, a meccs közepén
ki kellett hívni a rendõrséget. A Pannonplast pályánál a töltésen, a pálya mellett megállt a vonat,
hiába füstölt, a felhõ oda volt szegezve az égre.
A TF ellen egyetlen kontrából nyertünk. Csillaghegyen zuhogott az esõ, nyolcan voltunk és
négy nullra gyõztünk. A MAFC egyszer úgy vert
meg bennünket, hogy a kapusunk kirúgásból
fejbe rúgta a középhátvédünket, és a kapunkba
pattant a labda. Az egyik ellenfélnél hét Pozsártestvér játszott, romák voltak, a sárga-fekete
mezük miatt a szurkolóik azt kiabálták: hajrá
darazsak!
A mi színünk is a sárga-fekete volt, K.u.K.,
ezt viccesnek gondoltuk, mint ahogyan azt is,
hogy a Budapesti Iszkra Olajbányász Kulturális
és Szabadidõs Egyesület néven jegyeztettük be
a csapatot. Más kérdés, hogy a cégbíróság hosszú
ideig vonakodott a bejegyzéstõl, 89, a rendszerváltás ideje volt, s attól tartottak, holmi posztkommunista álszervezet vagyunk.
Több, mint tíz évig játszottunk együtt, közben
befejeztük az egyetemet, nõk jöttek, mentek,
dolgozni kezdtünk, gyerekek is születtek.
Nyaranta együtt üdültünk, egyébként meg
minden hétvégén találkoztunk. A több, mint tíz
év alatt legalább ötven ember (futballista) fordult
meg a csapatban, a mag persze állandó maradt.
Egyszer, már a kilencvenes évek végén, az
egyik társunk, civilben egyébként õszülõ
halántékú szülész-nõgyógyász fõorvos, meghívott magukhoz szilveszteri mulatságra. Decens
vacsora, öltönyös vendégek, gyertyák. Éjfél,
elhangzik a himnusz: a múltat, s jõõõveeendõõõt..., s még el se halkulhat a zene, amikor a
fõorvos úrból kiszakad a kiáltás: Hajrá Iszkra
Olajbányász! A vendégek zavartan hallgatnak,
én meg zavartan és boldogan vigyorgok.
Ami szép, az jó is, ami jó, az szép is, ami szép
és jó, az okos is, ami okos, az szép és jó és
helyénvaló.
Budapesti Iszkra Olajbányász.
Hétvégenként, egyre ritkuló gyakorisággal,
vissza-visszajártam még a városba, aztán már
csak a szüleimhez, mi tagadás, oda se sokat.
Amikor megszületett a fiam, vele sétáltam. A
Béke téri általános iskola pályáját lebetonozták,
vastag, bokatörõ perem, fehér festékkel felfestett
oldalvonalak. A szovjet katonai temetõ bejáratánál rozsdás lakat. A laktanya falát lebontották,
az egyik oldalon bevásárlócentrum van a régi
épületek, raktárak helyén, a másikon lakóházak
állnak, közöttük park, fû. Gyepû.
Elmentünk a régi lakótelep felé is. A vörös
salakos focipálya helyén aszfaltos parkoló van
már. Láttam a másik pályát is, a négyemeletes
házak között a sárga, kikopott murvás kis teret,
az ócska hintát, a mászókát, a fûcsomókkal
tarkított töltést a ház oldalán. Kis pincelejáró,
fekete vaskerettel. Az udvar két végében sárgára
mázolt padok süppedtek a földbe, olyannyira,
hogy egy labda be se fért volna az ülésük alá.
Már elfelé jöttünk, amikor találkoztunk Petõ
Lacival. Valamikor a mellettünk levõ házban laktak, az egyik legjobb, mi is?, az egyik legjobb
haverom volt. Minden délután együtt fociztunk,
nyaranként együtt voltunk táborban Balatonlellén, ott is fociztunk. Petõ Laci. Az apja úgy halt
meg, hogy mohóságában egészben nyelte le a szõlõszemeket. Elmesélte, hogy katonatiszt lett belõle, lakást is kapott, illetve megtarthatta a korábbit. Felesége is van. Egyébként meg fociznak
még, játszanak a városi kispályás bajnokságban.
Tiszta sor volt ez, mégha nem is ment hamar.
Vagyis egyáltalán nem volt tiszta sor, éppen
hogy zavaros volt, és lassan, nagyon lassan ment.
Megkopott rajta a festés, és dõlt be a lyukakon
a sötétség.
Lassan ment és még most sincsen vége.
Talán egyszer leugorhatnék, mondtam Petõ
Lacinak, úgy értem, focizni, veletek. Gyere, rántotta meg a vállát. Bár, tette hozzá, azért gondold
meg. Emlékszem, nem játszottál rosszul, de azért
vagyunk elegen, így is mindig gond van a cserékkel, kispálya, hiszen mindenki játszani akar.
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Költõk, írók mindenütt a végeken

Folytatás az 1. oldalról
Valamit tennem kellett, mondhatni: egyfajta
cselekvési kényszer vitt az írás felé. Tehát nem
valami természeti, idillikus élmény indított el
ezen az úton. Akkor aztán egy adott pillanatban
úgy határoztam, most már ráteszem az életemet.
 Általában úgy jellemzik Önt, hogy a kortárs
romániai magyar irodalom egyik legjelentõsebb
alkotója. Versei a sajátos erdélyi költészeti hagyományokat ötvözik az ezredvég egyetemes lírai megnyilatkozásait megújító formanyelv elemeivel. Miként él egy székely magyar író Erdélyben? Mibõl táplálkozik és mi ad erõt a versíráshoz?
 Szerintem a Székelyföldön író-alkotó ember... költõ... nem nagyon szeretem én magamra
mondani, hogy költõ... Mert a költõ az Nagy
László volt, vagy Arany János. Végülis a költészet az élet alapvetõ dolgairól szól, bárhol teremtõdjön a világon: születés, szerelem, halál.
Persze, fontos a közösség  sõt, olykor meghatározó , amely körülvesz. Szerelmek, rokonok, feleség, szülõk, testvérek...
 ...hegyek?
 A hegyek is... a táj...
 Nemcsak erre utalok, hanem a hitre, a
Teremtõre...
 Csíksomlyó mellett nõttem fel, a Teremtõ
számomra természetes, hiszen az összes elõdöknél az én falumban az volt a szokás, hogyha két
vagy három fiú volt a családban, egyet leküldtek
a papokhoz, ferences szerzetes lett belõle. Apámnak például az öccse is az volt, anyámnak a nagybátyja is. Hogyha nem jön az 1944 utáni rendszer, lehet, hogy én is oda kerülök. Én minden
biológiai végzettségem mellett kemény ateista
is lehettem volna, de Csíksomlyó árnyékában ez
nem lehetséges... Egyszerûen azért, mert amikor az ember elmegy a csíksomlyói kegyhely
mellett, meg amikor jövök haza távolabbi utamból  vagy középiskolás-egyetemista koromban
 akkor be kellett menni a Szûzanyához útközben. Ez természetes volt, hálát adtunk a Szûzanyának. A szüleim is vallásosnak neveltek, de
volt egy drága kicsi nagyanyám, aki papnak is
készített engem, a nagybátyám mintájára.
 A hetvenes években  a fõiskola elvégzése
után  újságíróként is dolgozott egy évtizedig, s
mint újságíró kapta a feladatot, hogy a moldvai
téeszekrõl írjon. Így ismerkedett meg közelebbrõl
csángó emberekkel, akikhez még többször
visszatért, a rendszerváltás után is, a legészakibb
ponttól, Iazul Porculuitól egészen a legkeletibb
csángó helységig, Magyarfaluig bejárta e földet,
sorozatban tudósított róluk. Miért lettek õk
ennyire fontosak?
 A csángók sorsa egész Erdély számára intõ
példa: az identitásvesztés jelensége, amely már
tapasztalható a szórványban is, egész Erdélyt fenyegeti. Ezek az emberek valóban nem tudnak
sehova sem tartozni. A nevük, a múltjuk a magyarokhoz sorolja õket, de legtöbbjük románul

beszél, és kulturálisan is oda kötõdik. Az a
tragikus, hogy a kultúrát és az anyanyelvet
nemcsak az elnyomás feledtetheti el. Gondoljunk
csak arra, hogy Nyugat-Európa és Amerika is
mennyi magyart olvasztott be. Ezért azt látom,
hogy az identitásvesztés folyamata az összmagyarságot is fenyegeti. Ugyanakkor a csángók példája-modellje csoda is, hiszen templom
és iskola nélkül is  a magyart mint idegen
nyelvet sem tanították sokáig  meg tudtak
maradni.

 Mit tehet a költõ?
 Mit tehet? Jó verseket ír. Ahhoz azonban
sok minden kell. Ihlet is. De az ihletet azt ki
lehet erõszakolni-csiholni. Kell azonban egy isteni kegyelem, hogy megérintsen. Mint ahogy a
Sixtus-kápolnában Michelangelo: Ádám teremtése címû freskóján is ott van az a két ujj, amely
majdnem érinti egymást... Valahogy így tudnám
ezt megfogalmazni... Kegyelmi állapot. Utána
az ember pihenteti, újra olvassa, igazítja  kín
és keserv...
 Amikor megköszönte a Balassi-kardot, úgy
fogalmazott: végváron él. Ezt miként kell értelmezni?
 Szerintem mindenütt a végeken vagyunk. A
költõk, az író emberek mindenütt a végeken vannak. Minden alkalomkor, amikor az ember a fehér papír elé leül, akkor egyedül van és nagyon a
végén mindennek... József Attilával szólva: Nem
írni lenne jó... Mondhatni: egyfajta harc ez is.
 Azonban mégiscsak vetõdnek sorok a fehér
papírra. Tehát a vég lehet a kezdet is?
 Lehet az is. Minden vég egy kezdet is. De
hát, ha szó szerint értjük, akkor mi tényleg a végeken vagyunk, mert a Székelyföld keleti részén
Csíkszereda és Kézdivásárhely ez a két legkeletibb magyar kisváros, tehát, ha az összmagyarság szempontjából vesszük, akkor tényleg a
végeken vagyunk ott.
 1972-ben jelent meg elsõ verseskönyve, a
Nyári vándorlások. Aztán jött a többi kötet, pél-

dául: Mikor Csíkban járt a török, Megõszülsz,
mint a fenyvesek, Indián a Hargitán, Bacchatio Transsylvanica  hogy csak néhányat említsek. És nemcsak versek: nagy visszhangot váltott ki például a dokumentumriportokat tartalmazó könyve, a Székely apokalipszis, amely az
1944 õszén elkövetett mészárlásokról szól. Ezek
azonban csak a teljesség igénye nélkül kiragadott
példák. De nézzük a mát. Kilencedik évfolyamában jár az Ön által alapított Székelyföld,
amelynek fõszerkesztõje, lap- és könyvkiadóigazgató, benne van a Hargita megyei napok rendezvény-sorozatát szervezetõ bizottságban. A
kardátadás ünnepi pillanatai tehát már elmúltak.
Mi következik ezek után?
 Dolgozunk tovább, szerkesztjük tovább a
Székelyföldet, a Moldvai Magyarság címû 
ugyancsak  folyóiratot, könyveinket. Nemcsak
magát a régiót kell felmutatni, hanem a régióba
be kell hozni a nagyvilágot is. Mi azt valljuk,
hogy Székelyföld Szabófalvától San Franciscóig
terjed. Így aztán napi 48 órát dolgozom. Nagyon
jó szerkesztõtársaim vannak, kitûnõ közösségben
tevékenykedhetem. Ennek ellenére nincs idõm
a rendszeres versíráshoz. Bár el kell mondjam,
hogy nekem mindig voltak az életemben olyan
periódusok, amikor két-három évig egyetlen
verssort sem vetettem papírra. Most éppen egy
olyan periódusban vagyok, hogy egy jó néhány
hónapja nem írtam egy sort sem.
 Melyik az a verse-verssora, ami gyakorta
elõrekerül gondolataiban, s gyakorta szinte
lüktet szívében-lelkében?
 Apám halálára írtam, mi aztán a fejfájára is
rákerült. Milyen paradox helyzet, akkor, a 60-as
években még nem ismertem Nagy László költészetét, csak hallottam róla, mégis felfedezhetõ némi hasonlóság a gondolatok között:
Hóban és koromban jártam, álmokból épült
a házam, ember voltam, magyar, aki megmaradni akart.
 A Balassi-kard egy  kék bársonytokba bújtatott  középkori végvári szablya. Bonyhádon
készítette Fazekas József, az oklevél pedig Vincze
László szentendrei nyomdász munkája. A
Makovecz által elnökölt kuratórium olyanoknak
ítélte oda, mint: Buda Ferenc, Döbrentei Kornél, Nagy Gáspár, Tóth Bálint, Utassy József,
Zelnik József, Farkas Árpád. Önnek mit jelképez
ez a kard?
 Számomra ez a kard gyakorlatilag egy paradoxont próbál feloldani, amennyire lehet.
Egyfelõl a mérhetetlen szabadság  minden
alkotó teljesen szabad akar lenni , másfelõl
pedig a kötelességteljesítés-helytállás-szolgálat
paradoxonját vágja ketté, vagy akár ennek a kettõsségnek a jelképe is lehet. Azt hiszem, most
már szakmailag minden elismerést megkaptam,
amit szerény tehetségemmel elérhettem, négy
évvel ezelõtt József Attila-díjas lettem. Ennél
többre álmomban sem gondoltam, hogy ennyit
elérek...
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FERENCZES ISTVÁN

Sans mot dire
l.
Farkasszemmel néztem a hóhért.
Tette a dolgát, szó nélkül ölt.
Azért a lehetetlen szóért,
Talán sajnált, de lehet, hogy gyülölt.
El kell múlnom azért a hóért.
2.
Azért a reménytelen hóért,
Az egyetlen egyet kerestem.
Némán várt vérpadon a hóhér.
Nem tudtam kimondani ott sem.
Meg kell halnom azért a szóért.

Csángó
bölcsõdal
kukkujj fiam kukkujj
kicsid Ráduj Péter
kemence a bölcsõd
fehér mészkõkatlan
szamártövis paplan
törek-pelyva-párna
fejednek a gyámja
hajna fiam hajna
elrothad a szalma
gyermekágyad alma
csipkebokor õrzött
varjúének költött
mennybejáró pernye
enye fiam enye
szeretõd szüzecske
románul Marinka
magyarul Margitka
te léssz fiam nádszál
piros liliomszál
élve halva is
vas nélkül vasban is
hallgass gyermek hallgass
csak magadnak jajgass
havasi iringó
két szeder-mellbimbó
nyelved alá zárva
kõ lesz és pogácsa
úrnapi pomána

Miféle õr vagy
céda õrangyal apácalepke
lebegsz fölöttem mintha tüzekbe
akarnál hullani álmaim álmát
veszed el tõlem sátán jegyese
akár a kék fény ostorként vergõdsz
kipusztítod az érted nõtt erdõt
lehallgatástól kihallgatásig
gyalázod álmom a büntethetõt

Vége van a nyárnak

miféle õr vagy hogyha elárulsz
álszent imákhoz szegõdtél társul
kiknek keresztnél többek a latrok 
tûzvész voltod: a vers lett elárvult.
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KUKORELLY ENDRE

Sütanap
Süt a napocska,
idõ nem ocska,
szép párás,
príma idõjárás,

máris
vidámabb tõle a város,
nem szomorú, nem is pocsék,
na még
ilyet!,
az ember szinte megijed,
mi kék
az ég,
mi zöld a szandálom,
mi minden van nyáron!

Vanmese
Van mese édes
és eseményes,
van lehetetlen,
kibírhatetlen,
mert túl ízes,
túlzottan Grease-es,
nem jó végû,
súlyos nehézségû,
nem is olvasom,
mert nyom,
nyomja a hasat
meg a mellkasat,
kitalálnak mindenféle sellõt,
olvassa inkább fel aki felnõtt,
van még gügye
is, na ugye,
van éles
és rémes rajzfilmlövöldözéses,
és attól remegek,
mint bármely gyerekek.

Alegúja
A legújabb
törvényrendelet,
hogy
csikizni nem lehet.
Csikizés tilos!
Tilos a csiki!
Talpat lehet anyunak fürdésnél,
de csakis neki.

Jóvagyo

KOVÁCS kATÁNG FERENC

Társak délen
I.

Társam mindig
VIII.

tenger felõl szelek hordják
a távol sirály hangokat
vízre csobban árnyuk
vitorlás vébetûje zúzza
s mire a roncsok partot érnek
a hang s a sirály eltûnik
koppan a parti sziklán
a madár-árny zúzalék
hajókürt
árbócon csattogó kötelek
s mentõcsónakok
a tarajok felett

két szó nem elég
hang sem a mélybõl
csöndes szelek
a kitárt ablak szárnyán
hogy jelezzék
puszta jelenléted

csengõ-duda-tülök
veszett robogás
ebéd, szieszta, kávé
harminc medencehossz
gyors, mell, hát
tenger felõl új szelek
apró viharlöketek
Neptun-szigony villám
olyan távol
hogy néma, mint a sír
dallam- és szóözön
bábeli zavar
szinte értem

Társam mindig
II.
Emlékszel?
Aszfaltig lógó szürkületben
mentünk
nem is tudom hová.
Esõfelhõ rojtjaiba
kapaszkodva
kérleltük az eget, hogy
elég legyen már!
Emlékszel?
Csak mentünk
szoknyád cibálta
a szél.

Jó vagyok pletykázásban,
álmodozásban,
jó abban, hogy kitalálok
mindenféle valóságot,
fogalmam sincs, hogy honnan,
innen-onnan-amonnan,
iminnét és umunnét, mivel
semmit beszélek mindenkivel.

Macskaa
Macska a tigris

is
nagyra nõve.
A lekvár befõtt, mert be van fõve.
A gyerek is ember,
ámbár
nincs annyi pénze,
ahány dolgot a játékboltban kinézne.
Részlet a szerzõ
megjelenés alatt álló gyerekverskötetébõl

Park Kõbányán

zárkózottak vagyunk
tudom
két kemény tollvonás
dúr a lehangolt
zongorán
rekedt szaxofon
a hetedikrõl
közeledsz
húzódozom
kezet adsz ha
torkodnak esem
de nézd kedvesem
hogy forog kering
kedvünkért a világ

Társam mindig
XVII.
ne fordulj meg
csak add a kezed
háttal állsz
ellenem
kezed
kérem
tarkód
nyakad simogatom
pillantásom
csípõd vonalán pihen
rám ne nézz
csak add a kezed
ne
ne fordulj meg
szemedbe nézni nem tudok
menj mondod
nem akarok
tovább kérsz
csak hallgatok
a kezed
hiányozni fog
ha
elmegyek
háztetõk felett
halvány füst és
kormos álmok
szárnyán

vissza se nézzek?
tenyered melegében
hiányoddal
alszom el
kopog
veri ablakom
cseppekben gördül
az esõ alá
arcod festi rá
negatív szellemkép
hogy nem vagy
hogy nincs
ami mindig
van volt létezett
ott
balról jobbfelé a
felkelõ nap elsõ
szikrái gombostûre fûzik
a szoba árnyait
sarkokba bújnak
szekrénybe
cipõbe zsebbe
hajtóka alá
a napsugarak
hideg kávé
keserû
cukor és tejpor
parányi csésze
tegnapi hideg
mezítelen
hátad gerincútján
felfestett kerékpárút
vezet
megtiport szívedig
meteorit felhõ
lelked útvesztõin
poros ösvény
kihunyt csillagközi
út hozzád az álmom
lassú film
hátra lendül fejed
hajad tétova
Bartók muzsika
zörej a szélben
lángra lobban
ellenfényben
elõre oldalt
félkörívben
elakad a film
hiányod a vászonra ég
azt hittem lehet
de mégsem
élni nélküled
kikéri jussát
térden állva
elõtted az álmom.
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ngem anyu íratott be az iskolába, mert
arra már odafigyelt, ha már az óvodába a
tudtunk nélkül íratott be a szomszédasszony, a szép, magas Bojána néni, aki velünk
szemben lakott, a nagyszülõknél, és a lányával,
Ducival sokat játszottunk nálunk, és mintha a
testvérem lett volna. én nagyon jól tudom, hogy
Bojána néninek mirõl juthattam eszébe, hogy en- hogy ne elõttem mondjon ilyeneket, mert még
gem is abba az óvodába írasson be, mint a lányát, elmondhatom, és megtudják az iskolában,
hiszen az elõzõ nap szorultam be a két lába közé. hogyan gondolkodunk, és jó, hogy rászólt, mert
hazafelé tartott a darálóból, nõi biciklije vázán nem emlékeznék arra a beszélgetésükre ott, a
egy nagy zsák kukoricával, én meg pont elõtte fõtéren, kezünkben az olvadó fagylaltokkal. hát
bicikliztem a háromkerekûmön, amit azon a ta- igen, az apura néha oda kellett figyelnie az
vaszon kaptam, a mi oldalunkon, a fõutca hûvös anyunak. a nadrágszíját se engedte neki az anyu
oldalán, ahol az apu fodrászüzlete volt, és a ma- csak a pulóvere alatt viselni, hiába vett neki egy
gas és szép Bojána néni elbámészkodhatott, és szép csatosat, még a csatja is vastag bõrbõl volt,
egyszerre csak arra lett figyelmes, hogy valami ami nagy divat volt akkoriban, fel sem próbálta,
a lába közé szorulhatott. hát én voltam az, és még az ünneplõ nadrágjaihoz se hordta, csak azt
ijedtemben rögtön megálltam, hiszen a hirtelen a régit, aminek a csatjára az volt írva, hogy légy
jött sötétben azt se tudtam, hol vagyok. egy kicsit résen, mert azt mondta, hogy az tartja meg neki
meleg volt, meg egy kicsit büdös, mint azoknak a nadrágot. szóval, örültünk az anyuval a
a gombáknak a szaga, amiket tata hozott mindig Dombóvárinénak, én még annak is külön, hogy
nekünk a határból, és teljesen beszorult a fejem õ a legszebb tanító néni az egész iskolában, anyu
a Bojána néni combjai közé, de csak pár pil- meg annak, hogy a modern pedagógia eszközelanatra, mert aztán napvilágra kerültem. Bojána ivel tanít majd bennünket. mielõtt valamit is tanéni nevetése messzire elhallatszott. felkapott, nultunk volna, félni igen hamar, már a legelsõ
egy barackot is a fejemre nyomott, és tolta tovább napok egyikén megtanított bennünket. félni tõle
a biciklit, az emberek meg, akik a borbélyüzlet magától. ha fölénk hajolt, nem csak arra
elõtt cigarettázva beszélgettek, cukkoltak ben- figyeltünk, mit válaszoljunk neki, hanem inkább
nünket, és azt mondták, hogy bár kerültek volna arra, hogy mikor csap a fejünkre karomként
õk a Bojána lábai közé, õk bizony tudták volna, behajlított mutatóujjával, mert az volt a szokása,
mit kell csinálni. én még sokáig az orromban és ezt elõbb ismertük meg, mint az ábécé elsõ
éreztem a szagot, csak az anyu dohogott egy ki- betûit, hogy úgy kopogtatta a fejünket, mint a
csit, amikor az aputól hallotta az esetet, és olya- harkály a fát a környezetismeret könyvünkben.
nokat mondott, hogy mit bámészkodik folyton hamar sikerült neki csillapítani bennünk a
az a nõ, miért nem néz a lába elé, ahelyett, hogy tudásszomjat, elbizonytalanítani különösen a
csúfot ûz egy ilyen kisfiúból, mint én. így ke- hátsó sorokban ülõket, mert fõleg ott csapott le
rültem én a szerb óvodába, ahol magyarul be- inkább. az elsõ padban ülõket, azok voltak a
széltünk, és csak annyit tanultunk szerbül, hogy kedvencei, nem részesítette a kopogtatás szerdovigyényije, se számolni, se olvasni nem tanul- tartásában, amely rendszerint kövér fekete ponttunk, ezért aztán nagy hátránnyal indultam az ban végzõdött, amit hatszínû  senkinek nem
elsõ osztályban, mindezt Dombóvári tanító volt olyan az osztályban  tollával írt be az elnénitõl tudtuk meg az elsõ héten, és azt is, hogy lenõrzõbe. hosszú, csontos ujjai voltak és nagy
azért elkeseredni nem kell, mert negyedóráig fájdalmat tudott velük okozni. egy hét után már
tudok figyelni. az anyuval tanakodtunk is ott- korántsem tetszett annyira mindenkinek a Domhon ezen a negyedórán. a tanító néninek mi bóváriné, egyet én is kaptam tõle a fejemre, mert
voltunk az elsõ tanítványai, mint ahogy nekünk nem vettem elõ idejében a babzsákomat, meg a
is õ volt az elsõ tanító nénink, és nagyon kíváncsi színes pálcikákat. akkoriban már fölmérte, kik
voltam, hogy õ kivételezik-e majd a tanár, a ta- azok, akikre az óráin számíthat , a tíz legjobb kénultabb szülõk gyerekeivel, akiknél otthon volt pességût elõre ültette, én középre kerültem,
könyv, míg nálunk csak egy, az anyu imakönyve, Kramcsek Zoli lett a szomszédom, egy szabóamibe festmények voltak Raffaellótól, meg Van mester tolókocsis fia, akit remegés fogott el, vaEycktõl, meg Cerezótól, a Szent
családról és Jézusról. sokat nézegettem, attól, amelyiken Jézus
töviskoronát visel és hátul össze
van szíjazva a keze, féltem. a rádió
mindig szólt nálunk, és én különösen azokat a rádiójátékokat
szerettem hallgatni, amiben lovas
kocsik vagy hintók mentek, mert
a tata fuvaros volt. könnyen megkaphattuk volna az öreg Dánielnét
is, aki akkor került be a tanyáról,
mert a téesz az iskolát is beszántotta, de õ, mondta róla nekem
anyu, még olyan régi vágású
pedagógus volt, aki még Horthy
népiskolájában is tanított. az
apuval tegezõdtek is, de hát az apu
is olyan volt, hogy sokszor ragaszkodott volna a régi dolgokhoz.
emlékszem, augusztus 20-án délután a hõsi emlékmû körül sétáltunk, és megjegyezte, hogy
régen milyen szép ünnep volt ez a
nap, most bezzeg nem is ünneplik,
Fõ út II.
de november hetedikét, azt igen,
pedig ahhoz semmi közünk. de
ilyenkor az anyu mindig rászólt,

PÁNICS FERENC

Kramcsek
lahányszor Dombóváriné a tanári asztaltól felénk
indult, és meg sem mert szólalni. apám által
majdnem kopaszra nyírt feje egy-egy találkozástól egyre több piros folttal lett tele Dombóváriné
ütlegei nyomán, aki hamar kiállította róla a bizonyítványt, pedig még csak akkor ért véget az
október, hogy a Zolival egyáltalán nem érdemes
foglalkozni, falra hányt borsó minden igyekezet,
rajta õ sem segíthet. el is ültetett tõle. velem anyu
otthon rendszeresen foglalkozott, keserves, késõ
estékbe nyúló délutánokon át, néha bizony õ is
a kezemre csapott, hol jársz, hát még mindig nem
érted, ló, áll, lallala, olvasd újra, addig innen fel
nem állsz, amíg nem megy. egy barna, szeplõs,
örökké mosolygó kislány, Papp Magdi mellé
ültettek, mikor együtt voltunk hetesek, jutalomkártyát is kaptunk. büszke voltam Magdira, és
arra, hogy én voltam az egyetlen fiú, aki lány
mellett ült. Zoli meg szép lassan megkapta a
Kuka nevet Dombóvárinétól, aki hozzátette,
hogy még ezt sem érdemelné, mert olyan szép
mesébõl való, mint a Hófehérke. az osztály is
úgy kezdte hívni, és Kramcsek már velünk sem
beszélt, már a szünetekben sem. azt elfelejtettem
mondani, hogy Dombóváriné a legutolsó padba,
a szamárpadba ültette. ez közvetlenül azelõtt
volt, mielõtt két hónapra el nem ment valami
továbbképzésre, és az osztályt Dánielné vette át
 hogy az övéivel mit csinált, azt nekünk nem
kötötték az orrunkra. nem örültünk neki, mert
megszoktuk már Dombóvárinét, most meg egy
olyan öregasszonnyal várhattuk a Télapót, aki
férfiforma cipõt hordott, õszes haját is csak
valami ódivatú csattal fogta le, és egy kifakult
köpenyt hordott. munkásnõt képzeltünk így el a
meglevõ fogalmaink szerint, nem egy tanítónõt.
õ is azzal kezdte, hogy felmért bennünket, kénytelen-kelletlen hagytuk, csak amikor Kramcsekhez ért, tört ki belõlünk, hogy õt hagyja, nem
érdemes. Kuka az, mondtuk, mint Hófehérke
egyik törpéje. de Dánielné nem hallgatott ránk,
leült mellé a padba, és szelíden elkezdett vele
beszélgetni, még vissza is lapoztak egy kicsit az
olvasókönyvben, és Kramcsek egyszer csak
elkezdett olvasni. elõször persze csak a Dánielné
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hallotta, aztán mi is. és ha már ott volt a hátsó
traktusban, mindegyik faluszéli gyerek mellé
leült, ahol ketten ültek a padban odakéredzkedett melléjük, és mindegyiket olvastatta egy
kicsit. sokan most olvastak elõször annyit, mint
korábban összesen, arról a legalább féltucat piros
pontról, amit kiosztott köztük, nem is szólva.
aznap hiába vártuk Magdikával, nem jutott el a
mi padunkhoz. ami még szokatlan volt nekünk,
Dánielné mindenkit a keresztnevén szólított.
Voltak, akik úgy meglepõdtek, hogy elsõre fel
sem álltak. az ny betût már Dánielnével vettük,
és látnunk kellett, inkább a Dombóváriné által
gyengének kikiáltott társainkkal foglalkozott
többet. az ly betûnél tartottunk, amikor Kramcsek Zoli is beért bennünket. amíg tanított bennünket, Dánielné senkit sem bántott, az utolsó
órára bábokat hozott be, mindenkinek jutott egy
mesében játszott Piroska és a farkas, meg Micimackó. annyira megszerettük Dánielnét, hogy
kicseréltük volna, ha rajtunk múlik, még úgy is,
hogy Dombóváriné frissen dauerolt hajkoronával, lakkozott körmökkel, hófehér köpenyben, finom illatot árasztva tért vissza közénk.
akkor már nem hittük, hogy a tanításhoz a kopogtatás is hozzátartozik. fitymálva forgatta az
osztálynaplót: mi az a sok piros pont, jó osztályzat? kétségbe vonta a Dánielné által kiosztott
jegyeket, és már csak azért is, mert a hátsó traktus
már nem muzsikált úgy nála, mint Dánielnénál,
inkább õ húzta el a mi nótánkat, mert mondta
viszolyogva, többé nem nyúl a fejünkhöz, és
megmutatta, hogy beszerzett egy pálcát, ezentúl
azzal fogunk kapni. messze tûntek már azok a
napok, amikor átéléssel fújtuk, hogy hull a hó,
hull a hó, mesebeli álom, télapó zúzmarát fújdogál az ágon, miközben Dánielné a táblánál állva, néha mókás mozdulatokkal vezényelt
nekünk. Kramcsek Zoli érezte meg ezt leginkább. no csak, Kramcsek, mondta, ideje körülötted is rendet tenni. Zoli nehezen szánta el
magát a felelésre, Dombóváriné rá is kiáltott,
hogy hangosabban olvasson, de a makogáson kívül, hiába erõltette Zoli a hangját, nem hallottunk
semmit. aztán csak állt, lehajtott fejjel, bambán,
a régi Zoli, és nem szólalt meg többé, mi meg
hiába mondtuk Dombóvárinénak, hogy a Zoli
tényleg olvasott, az csak a fejét rázta, ha nem
kacagott ki bennünket. Dánielné többet nem jött
az osztály közelébe sem, és egy hét múlva visszaállt a régi rend, a fejsebeink ugyan nem újultak
ki, helyette a körmünk fájt néha, egy-egy nap
után rettenetesen. év végére három-nyolc lettem, Zoli ismétlõ lett,
és soha többé nem láttam. Dombóváriné másodikban tanított még
bennünket, ekkor négy-kettõ lettem,
és tavasszal még egy számtanversenyt is megnyertem, a Róka és
a holló meséjét kaptam érte ju talmul. az anyu sokat foglalkozott
velem számtanból, meg amibõl
csak tudott harmadikban, meg
negyedikben is, és Péter atya is
mondta neki közvetlen azután, hogy
áldoztam a püspök elõtt, akinek a
papok közül a legdíszesebb volt a
ruhája, és lila süveg volt a fején. a
szenteltvíztartó mellett álltunk az
ünnepség után a kiürült temp lomban, az atya a fejemet simogatta, és közben úgy beszélt ró lam anyámnak, mintha én ott sem
lettem volna, hogy a vékony
alkata miatt írástudót kell faragni
belõle, Erzsike. akkor már Pa lotás volt a tanítónk, nagy, tömött
bajusza volt, néha neki is eljárt a
keze, de engem nem emlékszem,
hogy valaha is bántott volna.. .
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Irodalmi

A turné elsõ része (március 911.). Részt
vett: Böszörményi Zoltán, Karácsonyi Zsolt,
Kukorelly Endre, Nagyálmos Ildikó és Orbán
János Dénes.

Március 9., szerda 
Kecskemét, Tiszakécske

A tiszaújvárosi közönség

Sárospataki érdeklõdõk

Erdélyi idõ szerint reggel kilenckor indultunk Aradról, hogy a világ legnagyobb példányszámban megjelenõ magyar irodalmi
havilapjának, az Irodalmi Jelennek, valamint
a lap által meghirdetett negyvenezer dolláros
regénypályázatnak hírét vigyük Magyarországra. Az út elviselhetõ: Zoltán vezet, OJD
sms-ezik szívének újdonsült hölgyével, Kara
és én megtaláljuk a hátsó ülésbe beépített
masszírozó berendezést, így nekünk sem
unalmas a 200 kilométeres útszakasz.
Az Irodalmi Jelen turnéjának elsõ két helyszíne: Kecskemét és Tiszakécske. Kukorelly
Bandi megérkezése után (vonattal jött Pestrõl) együtt indultunk a Kaszap utcai Óvónõés Tanítóképzõ Fõiskolára. A fiúk repestek
az örömtõl, amint elképzelték a javarészt
hölgyekbõl álló közönséget...
Vendéglátóink  Koperniczkyné Torma
Mária fõigazgató helyettes, Hegedûs Gábor
kari fõigazgató, Steklács János a magyar
nyelv és irodalom tanszék vezetõje, Janurik
Tamás fõiskolai tanár  nagy örömmel fogadtak, s miközben kecskeméti barackpálinkával koccintottunk a magyar tanszék tanáraival, arról folyt a beszélgetés, hogy miért
van szükség ezekre a találkozókra, miért fontos, hogy a diákok megismerjék a kortárs
magyar irodalmat, a magyar írókat. Mindenki egyetértett azzal, hogy el kellene felejteni
azt a beidegzõdött szemléletet, miszerint a
halott költõ a jó költõ, és a tananyagnak
lépést kellene tartania a kortárs irodalommal.
Majd megkezdõdött a találkozó. Az Irodalmi Jelen bemutatása után a vendégek felolvastak mûveikbõl, végül a közönség kérdezett. Többek között a találkozókon mindig
fölmerülõ kérdése: Miért ír a költõ verset?
OJD azt mondja, õ azért, mert festeni meg
zenélni nem tud, dolgozni pedig nem szeret.
Amíg a Klub Rádió riportere a fõszerkesztõt interjúvolja, a szerzõk eladott könyveiket dedikálják.
Rohanás tovább, alig fél óra múlva Tiszakécskén várják az irodalmi lap szerzõit,
szerkesztõit.
TISZAKÉCSKE jellegzetes alföldi kisváros. A Városi Könyvtár a régi zsinagóga

Diákok a nyíregyházi fõiskolán

Kisújszállási irodalombarátok

Találkozás a gyulaiakkal

épületében van. Teltház fogad, és nem csak
ezen lepõdünk meg: a bejárathoz állított,
nádból font paravánra a találkozón jelenlévõ
irodalmárokról fénykép, életrajzi adat, vers
van kitûzve, ami azt tanúsítja, hogy a vendéglátók a vártnál lelkiismeretesebben készültek föl. A kisvárosok elõnye ez, ahová
ritkán vetõdik el poétaféleség, ám jobban
meg is becsülik. Rögtön kezdünk, nagyon
jó a közönség, a humoros írások minden
poénját lereagálják, de ugyanúgy átérzik a
versek líraiságát is. Sok a fiatal, a bemutatkozó végén Kukorelly Endre melléjük is
ül, szórakoztatja õket. Jó befektetés  mondja , hamarosan felnõnek. (Hehe)
Kristóf Márta igazgató és a könyvtár többi
munkatársai meglepõen jó társaságnak bizonyulnak a találkozót követõ kis fogadáson:
a kortárs irodalomról meg Erdélyrõl beszélgetünk. Míg Kukorelly Bandi kitartóan
bájcseveg az ifjúsággal, OJD székely
viccekkel traktálja a szervezõket. Az ajándékba kapott mézeskalács-Pegazusok igazi
képzõmûvészeti alkotások...

Március 10., csütörtök 
Miskolc

Reggel Kecskeméten félméteres hóra ébredtünk. Kétségbeesve vágtunk neki az elõttünk álló 190 kilométeres útnak. Zoltán latino zenét tesz, mintha így próbálna egy kis
forróságot hozni a kiújuló télbe. Sikerül is,
a várostól nem messze eltûnik a hó és fölragyog a Nap.
Miskolc. Dõry Pince Klub, a belváros kellõs közepén. Szûk kis hely, egyszóval pince.
A szervezõk komolytalanok, két rendezvényt szerveztek egymásra. Antropológus
konferencia zárónapja. Ki kíváncsi az írókra?!
Neki is keseredünk, ám lassan, de biztosan
szállingózni kezd a közönség. Nem ismerünk senkit. Kukorelly Bandinak azért
vannak barátai. Zoltán bemutatja a lapot, és
elmondja, miért jöttünk, mit akarunk. Az
elején Mile Lajos irodalomtörténész még bebeszól, de a végére õ is elérzékenyül, s
bocsánatot is kér. Felolvasunk. Végül jól sül
el minden. Másnap reggel tudjuk meg az
Észak-Magyarország szerkesztõségében
Bujdos Attilától, hogy majdnem mindenki
ott volt, aki Miskolcon, úgymond, számít.
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Jelen-turné
Az Új Holnap irodalmi lap szerkesztõi közül
Filip Gabi és Méhes László jött el, de ott
volt a költõ Zemlényi Attila és Serfõzõ Simon, valamint Kupcsik Lidi költõnõ is. A
Tokajban élõ Mankovits Tamás képzõmûvész sem hiányzott.
Másnap indulás elõtt még felkerestük az
Új Holnaposokat, egy kis baráti eszmecserére.

Március 11. 
Tiszaújváros, Sárospatak

Pénteken délután a Tiszaújvárosi Városi
Könyvtárban Tompáné Mészáros Hedvig
szakmai igazgatóhelyettes fogadott. Bár arra
számítottunk, hogy délután három óra magasságában a kutyát sem érdekli az irodalom,
meg ha érdekli is, minden rendes ember dolgozik ebben az órában, s nem tud eljönni,
meglepetésünkre teltház fogadott a ,,teázónak berendezett elõadóteremben. Sõt, néhányan már ismerték a lapot, és olyan is
akadt, aki hónapok óta elõfizet rá.
Érdeklõdõ közönség, kedves-rendes emberek. Palocsay Zsigmond rokonával is találkoztunk, Binderné Palocsay Erzsébet íróés költõnõvel, a Magyar Kultúra Lovagjával.
Nem tudtunk sokáig idõzni ebben a kellemes, teadélutános hangulatban, du. hatkor
a 85 kilométerre lévõ Sárospatakon kellett
lennünk.

Március 16., szerda 
Orosháza,
Békéscsaba

A Justh Zsigmond Városi Könyvtárban
Hotoránné Fekete Gabriella igazgató és a
Kossuth Rádió szegedi munkatársa fogad.
Színrelépés elõtt még rövid interjú készül
az Irodalmi Jelen szerkesztõivel. A könyvtár elõadóterme tele diákokkal, meg is lep
a dolog. Szõcs Géza meg is kérdi: önszántukból vagy tanári unszolásra, fenyítésre
jöttek?!
Zoltán ismerteti a lapot, ingyenes pél- Szolnokon örömmel vették kézbe a lapot
dányokat osztunk ki, felolvasunk.
Elek Tibor, a lap kritikarovatának szerkesztõje, a békéscsabai Bárka fõszerkesztõje vezeti a beszélgetést, felhívja a figyelmet a legfrissebb könyvek kritikusok
általi bemutatásának szükségességére.
Gonda Géza üzletember, mûvészetpártoló,
az AradOrosháza testvérkapcsolatok ápolója is eljött, echte magyar pálinkát hozott
a költõknek.

BÉKÉSCSABA irodalomkedvelõi délután 6-ra vártak bennünket a Városi Könyvtár
játszótermében. Régi-új arcok tûntek fel a
közönség soraiban, a Békés Megyei Hírlap
munkatársa serényen villogtatta vakuját,
jelen volt Árpási Zoltán fõszerkesztõ is.
A Jelen kultúrarovatának volt szerkesztõSÁROSPATAK felé javarészt földúton je, Mózer István is eljött. Néhány szerzõnkaraszolgattunk vagy százhatvannal, kel végre személyesen is megismerkedBerettyóújfalu  izgalmas találkozás
semmivel sem különbek a vidéki utak, mint hettünk, beszéltünk a lapról, felolvastunk.
nálunk.
Március 17., csütörtök 
Sajószegi Gábor fogadott bennünket a sáGyula
rospataki Mûvészetek Házában, a híres kollégiummal átellenben. A Makovecz-féle imCsütörtökön délután a gyulai Mogyoróssy
pozáns épület kávézója az eleddig legmeg- János könyvtárban várt bennünket Kraszfelelõbb, leghangulatosabb helyszín, az idõ- nahorkai Géza igazgató. A fellépés elõtt még
pont is jó, de sajnos, nem ugyanaz a helyzet végigvezetett a könyvtáron, a bibliotéka alaa közönséggel. A helyi tévéseken és mintegy pításának történetét is megosztotta velünk.
15 fanatikus irodalomkedvelõn kívül csak a Szõcs Géza érdekfeszítõ történelmi kompincér volt jelen, pedig Gábor plakátokat, mentárjait és verseit nagy érdeklõdéssel hallmeghívókat is készített. Komáromi Sándor gatta a jelenlévõ publikum, ezt követõen a
fõiskolai tanár  aki a múlt század elején élõ- költõ beszélt az általa fõszerkesztett A
virágzó aradi irodalmi lapokat is felsorolta Dunánál címû lapról is. Felolvastunk.
 nyitotta meg az estet, amely a felolvasás
után baráti beszélgetésbe fordult át.
A turné harmadik része (március 29. Miskolc  Minden jó, ha jó a vége!
 április 1.). Részt vett: Böszörményi
A turné második része (március 1617.). Zoltán, Kukorelly Endre, Nagyálmos
Részt vett: Böszörményi Zoltán, Elek Ildikó, Orbán János Dénes, Szõcs Géza.
Tibor, Nagyálmos Ildikó és Szõcs Géza.
Folytatása a 10-11. oldalon

Mátészalka olvasóközönsége

Tanárok a kecskeméti fõiskoláról
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Folytatás a 89. oldalról

Március 29., kedd 
Szolnok

Turnénk zárórészének elsõ
színhelye Szolnok. Korán
érkezünk a városba, délután
négytõl van a találkozó a
Verseghy Ferenc Megyei
Könyvtárban, még van vagy
három óránk városnézésre.
OJD mániákus kínai-konyharajongó, ezért irány a pláza,
kínai étterem, csípõs édessavanyú szósz, megfekszi a
gyomrunkat, ezért haragszunk
is az ötletadóra, akinek viszont
kutya baja. A könyvtárban
Szécsi Annamária fogad, megérkeznek a szolnoki televízió
munkatársai is. Gutai István
szerkesztõ-riporter interjút készít Böszörményi Zoltánnal.
Beszállingózik a közönség, fiatal szinte nincs is, átlagéletkor
60 év. Megtudjuk: Szolnoknak
van irodalmi lapja, Esõ névre
hallgat, a fõszerkesztõ, Jenei
Gyula is jelen van.
Kezdés elõtt röviddel befut
Szõcs Géza, nekilátunk, bemutatkozunk, felolvasunk. Kukorelly Bandi a végére érkezik.
Röviden olvasunk föl és lényegre törõn válaszolunk a kérdésekre. Sietnünk kell: hattól
Kisújszálláson kell lennünk.
KISÚJSZÁLLÁSON az
Arany János Városi Könyvtárban a kisvárosokra jellemzõ

Irodalmi

örömmel fogadnak a szervezõk: Guboczné
Tomor Mária, a könyvtár igazgatónõje és
kollégái. Kisvárosban mindig meglepetés éri
az irodalmárokat, itt ünnepnek számít egy-

Jánoska könyveit ,,körüldongják a nyíregyházi fõiskoláslányok

egy kulturális rendezvény. A kisújszállásiak
valósággal bombáztak kérdéseikkel, mindenre választ kerestek, mindent tudni akartak
az irodalmi klikkekrõl, csoportosulásokról,
a kortárs magyar irodalomról, hogy mi célt
szolgál az Irodalmi Jelen, s hogy a vers évében milyen hatással van József Attila a kortárs költõkre. Balogh Károlyné szalmamûvész, akinek épp kiállítása volt a pincegalériában, egy-egy menyasszonyt ábrázoló
szalmadísszel ajándékozta meg a vendégeket.

Március 30., szerda 
Debrecen, Berettyóújfalu
Debrecen. Fojtott érdeklõdés...

Békéscsabai olvasóink

tárokat, eljuttatni az irodalmat a szórványvidékekre is.
Hajt a tatár, egy óra múlva Berettyóújfaluban várnak.
BERETTYÓÚJFALUról tudni kell, hogy:
város. Kocsis Csaba szervezõ fogad a Nadányi Zoltán Mûvelõdési Házban. Beszélgetünk a városkáról, könyvkiadásról, az általuk szerkesztett Bihari füzetek sorozatból
kapunk egy-egy példányt. Megérkezik a ház
igazgatója és az alpolgármester asszony. Hamarosan kezdünk.
Jó a közönség, humorosabb, szaftosabb
írásokat olvasnak fel a szerzõk. Azt hiszem,
mindenki jól szórakozik, a fiatal lányok arcára kiül a pír, amikor elhangzik egy-két
olyan szó, amelyrõl eddig úgy tudták: ilyet
nem szabad versbe, vagy prózába beleírni.
Legalábbis a tankönyvekben híre sincs ilyesminek.
A felolvasás végén egy nyolcvanas úriember szakavatott kritikát mond minden
szerzõrõl. Meg vagyunk gyõzõdve, hogy
szakmabéli, de kiderül: orvos. Általános
egyetértést kelt Kukorelly kijelentése, miszerint egy szöveget legalább háromszor
meg kell hallgatnia az embernek, hogy mindent szót elkapjon, megértsen belõle.
Este kilenc óra. Futtában még egy kis városnézés. Majd vissza Debrecenbe.

Debrecen. Délelõtt ellátogatunk az Alföld
szerkesztõségébe. Aczél Géza fõszerkesztõt
és Keresztury Tibor szerkesztõt épp a lapzárta szorongatja. Azért nem annyira sürgõs
az ügy, hogy ne beszélgethetnénk fél délelõttöt Géza kedvenc kávézójában.
Majd  OJD nem hagyja magát  kínai
kaja, kínai étteremben. Rászoktunk...
Délután négykor a Benedek Elek Városi
Könyvtárban fogad Vanyecz Tünde, Kántor
Béla és a könyvtár munkaközössége.
A Debrecen Televízió szerkesztõ-riportere, Szathmáry-Király Ágnes interjút készít
a fõszerkesztõvel, az Észak-Magyarország
újságírónõje úgyszintén.
A találkozóra két kritikus munkatársunk,
Bertha Zoltán és Márkus Béla is eljött. Most
Március 31., csütörtök 
találkozunk velük elõször személyesen.
Nyíregyháza
Zoltán elmondja, milyen feladatot vállalt
az Irodalmi Jelen: a meglévõ hidakat tataDélelõtt érkezünk a fõiskolára, tavaly már
rozni, egységes, érdekcsoportok nélküli ma- volt egy jól sikerült bemutatkozónk, nem
gyar irodalmat alakítani ki, lerombolni a ha- idegen a terep.
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Jelen-turné

Szívélyesen fogad Jánosi Zoltán dékán és
János István, a magyar tanszék tanára, egyegy üveg tokaji bor, bronzplakett, és könyvajándék vár mindenkit. A fõiskola tanárai is
kíváncsian várják a felolvasást, nem beszélve a közel száz diák(lány)ról... (Csupán
öt fiú volt. Megszámoltam.) A fõiskolában
ezúttal sem csalódunk, a közönség nagyon
lelkes. Zoltán dióhéjban bemutatja a lapot,
felolvas költeményeibõl, nagyon élvezi a társaságot, láthatóan õt is földobja a szebbik
nem képviselõinek nagyszámú jelenléte. Naná, hogy Kukorelly és OJD pikáns dolgokat
olvas föl, hiszen mindkettõjük köztudottan
a vidám diáklányokból álló közönség híve.
Én is igyekszem, s jutalmul  mint legjobb
nõ a csapatban  egy csokor virágot kapok a
dékántól.
A másfélórás bemutatkozó után dedikálnak a szerzõk, aztán a Kelet Magyarország
újságírója, Palicz István összetömörít, hogy
lefényképezhessen. Ebéd egy közeli étteremben. Nagyon fáradtak vagyunk. Még beszélni is nehezünkre esik. Szállásunkra térünk.
A program: délutáni alvás.
Kukorelly regényrészlete a csajozásról
szól. Este ezt gyakorlatba is szeretné ültetni.
Úgyhogy kilenc körül a sósfürdõi szállásról
még bemegyünk a városba csajozni, de
nem nagyobb a siker, mint magában a regényben. Így egymásra szorulva némi ásványvíz és narancslé mellett rögtönzött szerkesztõségi gyûlést tartunk.

Április 1. péntek 
Mátészalka
Bolondok napja. Fáradtak vagyunk, OJD-n
kitör a szerelmi hisztéria, és  Mátészalka
mellõzésével  vissza akar tûzni Kolozsvárra. Zoltán tartja bennünk a lelket, neki van a
legtöbb energiája, pedig végig õ vezetett és
ügyintézett. Kukorelly visszamegy Pestre,
dolga van, mi hárman  Zoltán, Jánoska, Én
 elindulunk. Zoltán egy kis tokaji kiruccanással próbálja kárpótolni a versrovat szerelmes szerkesztõjét, úgyhogy Tokajban, a
bor városában kötünk ki. Igaz teljesen más
irányban van, mint Mátészalka, de belefér.
Van elég idõnk sétálni a délelõtti napsütésben. Az egyik galériában eredeti Dali-, Va-

sarely- és Picasso-munkákat találunk. Hm,
ki hitte volna, hogy pont Tokajban...
Délután megérkezünk Mátészalkára.
Ebéd, alvás az autóban. Teljesen ki vagyunk
bukva, õszintén szólva semmi kedvünk szerepelni, kimerítõ volt a turné.
Meglepetésünkre tele van emberekkel a
Képes Géza Városi Könyvtár elõadóterme.
Hirtelen kimegy az álom a szemünkbõl:
mégis érdemes volt eljönni ide. Czine Árpád
szervezõ készségesen fogad, s a meghívóról
megtudjuk, hogy turnénk szervesen beleépül
a Szalkai Irodalmi Napok nevû rendezvénybe. Kávézunk, felolvasunk, remek a közönség, teljesen földobódunk. A sorokban ülõk
közül többen erdélyi származásúak: nosztalgiával hallgatják OJD székely nyelven írt
novelláját. Szõcs Géza is megérkezik, elnézést kér, hogy késett, és hogy hamarosan el
fog menni. Felolvas, nagy tapsot arat, azzal
megy is vissza, Pestre. Mi maradunk, rekordeladás a könyvekbõl, majd búcsú és
irány a határ.
Tizenhat helyszínen ismerkedhettek meg
az érdeklõdõk az Irodalmi Jelennel és szerzõ-szerkesztõgárdájával. Új barátokat, olvasókat szereztünk, sõt mi több, új szerzõket
is, hiszen  biztatásunk következtében  azóta minduntalan érkeznek a kéziratok a
meglátogatott városokból. Szívbõl köszönjük Elek Tibor kollégánknak, a turné fõszervezõjének fáradozását, és minden egyes helyi szervezõ lelkiismeretes munkáját. Köszönjük mindazoknak, akik jelenlétükkel
megtiszteltek és bebizonyították, hogy az
irodalom iránti érdeklõdés lankadatlan. Mi
magunk  bár nagyon fáradtan  pedig
kedvet kaptunk, hogy egy éven belül az
egész magyar nyelvterületet bejárjuk.

A miskolci Új Holnap szerkesztõi

Ráadás!
Április 8, péntek 
Budapest

Zoltán fõszerkesztõ, Karácsonyi Zsolt, Kukorelly Endre, Mészáros Sándor, Nagyálmos
Ildikó és Szõcs Géza.
A lapbemutatót rövid és frappáns felolAz Irodalmi Jelen Budapesten április 8-án, vasás követte, majd a jelenlévõ irodalmárok
pénteken este fél héttõl mutatkozott be a a közönséget bevonva a klikkesedérõl, beRáday Könyvesház pinceklubjában.
skatulyázásról, az irodalmi kánonokról viAz Europoetica varietas címû rendezvé- táztak.
nyen az irodalmi lap majd teljes szerkeszA költészeti fesztivált könyvvásárral kötõgárdája képviseltette magát: Böszörményi tötték össze: az Irodalmi Jelen Könyvek-so-

Fõvárosi bemutatkozás a Ráday Könyvesház pinceklubjában

Tiszakécske. Fiataloké a jövõ...

rozatban megjelent kiadványoknak külön
standot biztosítottak a szervezõk. A József
Attila Emlékév alkalmából a fesztivál keretében nemzetközi költõtalálkozókra, József Attila fordítói konferenciára, könyvbemutatókra, dedikálásokra, kézirat-kiállításra,
kórusmûvek, versek elõadására, fény-képhang performanszokra, költõi estekre és irodalmi mulatságokra került sor.

NAGYÁLMOS ILDIKÓ
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ARANY ÁGNES

Õsszel Chicagóban,
a Michigan-tó partján
A tó

A tavat ma alig lepik hullámok; a tiszta ég
türkiz színben ragyogtatja, a három fehér felhõ
meg kölcsönveszi a búzavirág kékjét, és sávokat
pamacsol rá. A szomszédos partot elnyeli a távolság. Indiána? Mese, mese, meskete..., ha létezik, akkor csakis a horizont sötétebb vonalán túl.
De nem csak õt nyeli el a tó, háromszáz és ötven
méter mély gyomra mindent megemészt. Hogy
is volt alig száz éve? A kapitány felsandított az
égre, és kiadta a jelszót: Indulhatunk! Idõjárás
elõrejelzés egy se. A meglepetés és a vihar egybekeltek.
Till the end of the world, 1 dúdolta az énekesnõ a zongorára könyökölve a szalonban táncoló pároknak. A hajó imbolyogni kezdett, a táncosok egymásba kapaszkodtak. Egy hirtelen lökés, és a falig csúsztak. Egyre ferdébb a padló,
most a bejáratnál kötöttek ki. Síkos a parketta,
száguldás vissza. Dehogy törõdtek már egymással, csak egy rácsot, egy korlátot elkapni! Vagy
bármit, ami egy helyben tart. Hangzavar. Hajókürt. Vízcsobogás, visítás. A tó belátogat a szalonba, végigmossa a padlót. Többen ráncigálják
az ajtót: tutajnak jó lesz. Kíméletlen harc a mentõövekért, a csónakok már megteltek. Az asztal
lapja a vízen táncol, lábaiba fürtökben kapaszkodnak. Ez nem is tó, ez beltenger. Beltenger!
Igazi hullámvasút. Ömlik az esõ. Pokoli hideg
van! A szél észak felé hajtja a lubickolókat. Aki
eddig túlélte, most szétloccsan a parti köveken.
Till the end of the world. Privát világvége.
Mini Titanic tragédia.
A tó még két napig iszapszínben háborog.
Egyhelyben lökõdik fel a víz, hegyes sátrak ezrei
ágaskodnak. Meg akarnak szökni, de visszazuhannak. Harmadnap ártatlan kék ruháját veszi
fel a tó, süt a nap, és a mólón kövér halakat fognak.
Télen együtt él a tó az északi széllel; a száguldó
nej születési helye pedig a Sarkvidék. Egyetlen
éjszakai látogatás után bebõrödzik a víztükör.
Két éjszakai szerelem nyomán jégréteg merevíti
a tavat. Hosszabb nász következménye az arasznyi jégtakaró, és a jeges fuvallatok behatolása a
város utcáiba. Egybõl felszökik a chill factor 2 ,
és a kutyák erre jártam jelzései azon nyomban oszlopokká merevednek. Hull a hó. Matrimonium consummatum est  elégeli meg a
nap, és lézersugaraival táblákra szabdalja a jégtakarót. A szabálytalan kockacukrok között legszebb kékjét csillogtatja meg a víz. A nap kitartóan csodálja magát a tükörben, s ez a veszte.
Felmelegíti. A víz párát sóhajt felé. Hófehér légnemû oszlopok kavarognak a jégtáblák között,
befújják a tükröt. Anya, fõzik a tavat?  kérdezi egy gyerek.
Most november eleje van, és szokatlanul meleg. A víz felszíne kényelmesen ringatózik, miközben tengeralattjárók közlekednek alsó rétegeiben, átjárnak a testvér-vizekbe. Az öt tó ha-

Békakirály

talmas kéz markolása a kontinens belsejébe, kék
út ki a tengerre. A víz nyugodt, de ki tudja, mi
történik a felszín alatt?

A növények

A legtöbb fa már törzse köré gyûrte leveleit
három hete, amikor a fagypont közelében járt a
szél. A felmelegedés miatt a száraz levelek alatt
most kizöldült a fû, ezüstös a pitypang ejtõernyõje, a gyermekláncfû cikcakkos levelei sárga
virágot rejtenek, mint májusban.
Tavasszal a sétányra kátrányozott kavicstörmeléket borítottak, mázsás vashengerekkel öt
centi vastagra lapították. Eltemették a gyermekláncfût. Béke poraira! Soha többé... Teltek a hetek. Apró halmokban emelkedni kezdett a kátrány. Vágások jelentek meg egy irányba, majd
keresztbe, mint a császárzsömlén. Szétváltak
középütt, és megjelent egy friss zöld levél! Több
és több és több levél, egyre tágult a lyuk. A gyermekláncfû most már újra elborítja a sétányt. A
vékonyka levél és az úthenger tanulsága: az élni
akarást nem lehet kiirtani.

A varjak

A szürke labradori mókusok belsõ naptárát a
késõi meleg nem csapja be: átélték a tavalyi telet,
bundájukban õrzik a didergés emlékét. Meghíztak; tudják, hogy hamarosan itt az északi szél.
Az egyik mókus fogai között fél dió. Fut vele
téli raktára felé, amikor megjelennek a varjak.
Hárman. Körbeállják, sakkban tartják. Az egyik
csõrében mogyoró, de neki szabad. Tele szájjal
segít a többinek. A mókus megtorpan, aztán uzsgyi! A varjak néhány nesztelen szárnycsapással
utána erednek. Matt! A mókus próbálkozik jobbra, próbálkozik balra, de mindig útját állják, egyre szemtelenebbül.
Újabb varjú érkezik a közeli ágra. Szárnyait
meregeti, felháborodva rárikácsol a mókusra, aztán leszáll, és csatlakozik a csapathoz: a mókusnak nincs joga a dióhoz! Erre is, arra is merev
nyakú, villogó tekintetû varjak. Ki lehet egyáltalán törni a gyûrûbõl? Sikerül. Két métert fut.
Újabb sorfal. A mókus díszkíséretével éri el a
parti köveket, és a száraz levelekkel teli mélyedést. A varjak éles tekintetének kíséretében bekaparja kincsét a földbe, és egyetlen ugrással eltûnik a kövek mögött. Most már teheti. A varjak
maradnak. A szélsõ fejcsóválásos mozdulatokkal
kaparja ki csõrével a diót, és elrepül vele. Az
igazságtétel megtörtént, a többi unottan szétszéled. Végtére is nincs új a nap alatt: a varjak a
hollók legközelebbi rokonai, és holló hollónak
a szemét ki nem vájja.

A sirályok

Délután öt felé a nap már nyugatról, a felhõkarcolók mögül süt. A sirályok hangtalanul köröznek a levegõben. Áttetszik a szárnyuk vége,

a farktolluk, középen meg fekete a kinyújtott lábuk. Fent van az egész raj az égen. Csörögére
száradt kenyérszeletek a kezemben: nekik szánom.
Kimegyek a mólóra, mellettem repül el egy
sirály. Tüntetõen a vízbe dobok egy szeletet.
Nem érdekli. Újabb sirály, újabb kenyérszelet.
Mindez ötször, de még mindig semmi. A kenyerek lepényekké nõnek a víz hátán, a tó ringása
befelé húzza õket. A sirályok a part és a sekély
víz felett kitárt szárnnyal vitorláznak, a levegõ
fenntartja õket. Szüntelenül körbe-körbe kavarog
az egész raj, a bársonyos levegõ simogatja a tollukat. Egyetlen vijjogás sem hallatszik. A kenyérszeletek már cipóvá dagadtak a vízben. Máskor egymás szájából kapkodják ki a falatot, de
most semmi le nem csalogatja õket. Búcsúznak
a naptól.
A móló oldalát kõtömbök támogatják. Az
egyik gerincén zöld csikó-sörény, hínár. A hullámhegy összekuszálja, átveti a túloldalra, a
süllyedõ víz egyenesre húzza. A szomszédos kõnek barna, csupasz búbja áll ki a vízbõl, a tó
tükre alatt meg körbelengik a hínár szálak. A
móló falánál örvény keletkezik, körbe táncolja,
és szüntelenül kavarja, lobogtatja a szálakat.
Eltelik egy óra. A sirályok még mindig esti
szertartásukat végzik. Nem esznek, jóllehet éhesek. Õk, úgy látszik, ösztönösen tudják, amit nekünk tanulni kell: mindennek megvan a maga
rendeltetett ideje.

Az emberek

A tavat betonoszlopok tartják kordában, csak
ahol sekély a víz, járhat ki-be a homokos parton. Jaj, de férfi vagyok  birkózik a tóban
néhány macsó. Libabõrük majdnem hápog, de
bizonyítaniuk kell. Kutyák rohannak a bedobott
labdáért, fadarabért. Õk a jéghideg víz igazi hõsei, a szezon elsõ és utolsó strandolói. Persze:
bundában fürdenek.
A homokban öt világrész gyereke futkározik.
Bõrük, hajuk színe más, de gyerekek, ugyanolyanok. Õk is tudják, meg is értik egymást.
Kifeszített háló, kézilabda, foci a füvön, biciklisek, görkorcsolyázók, csilingelés: fagylaltárus, színes vattacukor, léggömbök; függõágy
az ágak közt, szerelmes pár, sátor, nagykendõs
arab nõk, orosz paláver a pad körül, száriban
egy lány, fekete fiú blues-t dúdol, horgolt
sapkában az imám, farmerben a kínai, mexikói
család a fa alatt. Füstoszlopok, füstoszlopok,
grillen sülõ, ezerféleképpen fûszerezett hús illata. Sehol egy haragos tekintet, egy összevont
szemöldök, csak öröm, vidámság, megértés.
Lehet, hogy az egyetemes béke titkát a gyomornedveinkbe rejtették? Talán így hangzik:
etesd a világot!
1
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,,A világ végéig
Az aktuális hõmérséklet és a szélsebesség szorzata

BOGDÁN LÁSZLÓ

Középkori
metszet III.: Az
óratorony
Az óratoronyban, ezernégyszázban
félhomály és egy másik világ van.
Az óratoronyból messzire látni,
kívül és belül történhet bármi,
az óratoronyból látható.
Barbár, martalóc hordák robognak,
káromkodnak az ostromlottak.
A török is eljõ ezen az õszön.
Fények görögnek künn a mezõkön.
A város még meddig tartható?
Az óratoronyban homály és árnyak.
Vívja az ellen a várost, a várat.
Lidércfények baljós, lila árnya
pulzál a mezõn, ezernégyszázban.
2004. március 29.

MARNO JÁNOS

A hír
Nárcisz a hírre elfehérül.
Talán így fogja föl. Törölve bévül
hús-vér figurák, melyektõl megválni
mindenkor idõszerû. Hír ebben
nem oszt, nem szoroz. Nem vizsgálsz
körülményt,
ha ürülsz. Ülsz, és megõrjít a lábad,
sajgása szinte a füledbe hasít.
Hogy hívnak. Fénykép, felcsíptetve a
sarkánál fogva, egy akasztón szárad.
Máskor mintha erdõt járna Nárcisz,
szemét marja a hír, akárha füst,
avar, amint tüzet fog, vagy tüzet
fogni készül, avagy elhamvadtán
üzenné meg óhaját a tûz, arcán
a bõr felhólyagosult és petyhüdt,
általszûrve rajt a szürkeállomány.
Mindez együtt: feszült figyelmet
takar.
Azt, amit a hír, ha igaz, jószerén
egy életen át, felajz és elkerül.

Folyamodvány
Fejében lassan csitul a lárma,
keze mintha vezetéket zárna,
mely csöpögve ellenáll neki,
kéjesen, hát õ sem erõlteti
(nem szakadhat meg a menete nála!),
sõt eldõlne véle, folyamodva
Istenhez, kivel nem volt még dolga,
vagy nem kapta észbe, az ég tudja,
mért nem, talán a teste az oka,
minthogy az is az Isten birtoka,
melyet õ soha nem tekinthet át,
ellenben, ha végignéz rajta, folyvást
csak elunja benne halálosan
magát, beleájul szépen* a mérhetetlen bûzbe, mely, megszabva térfogatául a lelket, visszatér,
valós vagy képzelt Teremtõjéhez,
ám hogy iránta éppen mit érez,
el nem dönti azt itt Senki Fia,
szóljon bárha, mint éjidõn a Fa:
* szépen  mondjuk zokszó nélkül (lásd a vers végét),
megadólag, anyagszerûen; ahogy az anyag képes csak
megadni magát önnön szellemiségének. És, persze,
érdekmentesen, megfelelve tehát a Szép követelményének, és az Unaloménak, amely az ájulatban teljesedik ki, mintegy állapot és forma  valóban ideális 
egybeeséseképp.
* Mivel ha megnézi: nincs neki.
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Apokalipszis
Mintha már ránk ülepedne az ég,
hogy bénítson és marjon minden
szennye,
úgy apad fölöttünk a messzeség.
A vég belematat a végtelenbe,
és szertehányja féltett titkait.
Mintha most semmisülne meg az érték,
a Jóisten már semmit nem tanít,
bár istenné vált az emberiségért,
hogy semmibõl teremtõ legyen.
Egyetlen valóság az értelem
sziszifuszi hiába-létezése:
mint por temet el a messzeség,
bõrünket csillag perzseli, s az ég
lesüllyed a gondolat fenekére.

Fénykérdés
A sötét úgy gyûl az ablak szemében,
mintha ráfalazná tekintetét,
hogy csak idebe, a konyhába nézzen,
ahol börtön tartja fogva a fényt.
Vajon a lámpafénynek mi a vétke,
hogy a falak között raboskodik?
és több szabadságra mivel ítélte
mondd, a fenség az ég csillagait,

MÁRTON ADÉL

Parázna fák siralmai

Uram, egyre többen vagyunk, és mégis egyre kevesebben.
Uram, minket parkosítani akarnak.
Uram, és arra kényszerítenek, hogy egyforma magasak legyünk. Ha már
egyébben nem hasonlíthatunk.
Uram. Egyre többünk gyermekét egyszerûen elveszik. És eltörik a
gerincüket, hogy törpék maradjanak. Uram, a gyerekeink alkotják a fajanicsárok seregét.
Uram, azt mondtad, a fák sosem sírnak. Most mit tegyünk, sírni, zokogni
szeretnénk.
Adj gallért uram, melyet bevághatunk a szívünk fölött.
Adj uram kezet, mellyel hamut szórhatnánk a fejünkre. Ha lenne fejünk.
Szóval így Uram, nem csak lombtalanok, hát fejetlenek vagyunk
egyszerre.
Uram az egész világ rajtunk nevet, kezek belõlünk papírt, s a papírból
papírhajót, s a papírhajóból iszapot gyárt a víz, és lefolyunk a kanálison.
Elhagytál minket uram.
Többször is egymás után. Azt mondtad, amennyit elbír a gyökerünk, annyi
föld a mienk.
Ehhez képest itt kuporgunk, mint törött lábujjú gésák, cserepekben. S még
csak nem is tipeghetünk. És nem is simogat senki éhesen. A kutyák
tisztelete meg kinek elég, Uram?
Uram. Ugye tudod, hogy a hegedû azért szól, mert a fa sír benne?
És azt, hogy a nagybõgõ azért bömböl, mert medvék laktak alatta, azt
tudod-e?
A cseresznyefa meg azért keserû, mert az édességet ellopják elõle a
cseresznyék.
És azt tudod-e Uram, hogy van egy fa, mely csupa kígyóból van? Képzeld
el, mi lett volna, ha abba botlik az a bizonyos Éva...
Uram, és tudtad, hogy vannak fák, akik mûanyagból vannak? De õk nem
tudnak beszélni...
Uram, járt itt a múltkor egy ember, aki végkopogtatott minket, mélyeket
kellett sóhajtsunk. Uram. És azóta fészkestõl költöznek rólunk a madarak,
a bogarak messzire elkerülnek, a moha elszaladna, ha lába volna.
Nem lesz ennek jó vége, Uram, én mondom neked.

míg róják a szakíthatatlan pályát
a születés és a halál között?
Mondd, mi jelenti a fény szabadságát,
ha körülölelik a börtönök,
s a világ, mint a szem nélküli ember
perel a láthatatlan végtelennel?

Örökség
Csak kötelesség van, élet sehol.
Így múlnak létfenntartással az évek.
Minden fenséget elemészt a kor,
hogy megfeleljen a kietlenségnek,
ami araszolja a holnapot,
de lelke sem marad holnaputánra.
Amit a nemzet örökül hagyott,
nem lesz elég, csak a hazátlanságra!
Most a hó jótékonyan betemet,
befáslizza az idült sebeket,
minthogyha a dermedtség gyógyír lenne
arra, amit gyógyítani nem lehet,
a kórokozó történelmeket
az ember önmagából teremtette!

Jégmezõ
Kedvesem, én már olyan csöndben élek,
amelyben megdermedtek a szavak,
és fellebbezhetetlenül itélnek
arra, hogy magamból kitiltsalak,
akkor is, ha soha nem érhet véget
az, amibõl bomlik a végtelen.
Lelkünk szántotta föl a mezõket,
ekét fordítva messzeségeken,
hogy úgy foganjon meg a vers a tájban,
ahogy a szerelemben folytatás van,
akkor is, ha nincs hozzá föld, és ég,
de most, amikor a szó is belénk dermed,
s jégmezõvé változtatja a verset,
már nem indulhatok többé feléd.

FERENCZ ZSUZSANNA

Kik és Mik

DEBÜT

rovata

KÖLLÕ
CSONGOR

Az egyszerû
ember panaszai
nem lépek túl önmagamon
nem teremtek csodát
és én nem
és én nem
tévedek el az élet egyre
mélyebb erdejében mert
mindig van nálam iránytû.

Üzenet
Balla Zsófiának
Mert ha én én vagyok
s te vagy te, s te
nem én s én nem
te, s mi nem egy
s az egy nem
minden, ha a
minden nem tart
örökké, s ha az
örökkévalóság nem
teremt világot, ha
az új világ nem
lesz tökéletes, s a
tökéletesség nem
szüli az új emberpárt, Ént s Téged,
Egyet, Mindent,
Örökkétartót, Újat
És Hibátlant,
akkor hagyjál,
akkor inkább
pusztuljunk százszor
mint éljünk egyszer,
akkor ne vegyük
magunkra senki bûnét
sem erényét, a követ
se hajítsuk, csak a
magunk irányába,
a tavaszi rózsabokor
illatos szirmait hagyjuk
szépen elhervadni és
a színpompában játszó
szivárványt se tekintsük
magunkénak, akkor
mindenki menjen a
maga útján, a maga
pléh-keresztjével,
akkor mit beszélünk
itt mi ketten?

Beton

33.

Kiknek egyszer csak eszébe jutott
gyermekkora egyik nem különösebben szellemes, sõt nyelvtanilag
kissé hibás versikéje, amelynek
hallatán mégis minden gyermek
nevetésben tör ki.
Szereted az almát?
Várd meg az estét,
jönnek a kecskék,
húzd meg a farkát,
potyognak az almák.
 De miért az almák?  gondolta Kik.  Miért nem a poharak, fésûk, kefék, szappanok, házak, politikusok, rossz könyvek, nagytata
ezüstgyûrûje, a fenomenális bevéséssel (Isten, verd meg Olaszországot!), pártgyûlések, ócska
szerelmek, nyomasztó emlékek,
hazugságok?
Így potyogtatta ki Kik eszeveszett boldogsággal ez egész világot, a tárgyakat és a lényeket, be-

ORBÁN JÁNOS DÉNES

leértve Miket is, akit már valósággal gyûlölt.
34.
Ursula nevû svájci barátnõje,
aki épp Lisszabonban él, szép
karácsonyi ajándékot küldött Kiknek: Nagy-Magyarország térképét, 1816-os angol kiadásban.
Kik  hogy jobban lásson  nagyítóval vizsgálgatta ezt az Országot.
Amely persze ilyképpen (és
mert Lisszabonból küldték, és
igen régi volt) még hatalmasabb
lett.
Vagyis Kik ismét megalapította
Nagy-Magyarországot, minden
nemzetközi fórum ellenére.
Nagy-Erdély már régebben a
Kik tulajdonában volt.

(korcs himnusz)
Ha megnövök, betonházam lesz.
Plakátokkal aggatom a falát tele,
ott fogom az Új Táncot járni vele,
ha jön a neokomcsi atombombesz.
Ha megnövök, atombombám lesz,
Becsõdítlek mind egy betonházba,
felírom: Éljetek! az összes plakátra
és bumm, ha majd lesz bármi nesz.
Ha végre megnövök, beton leszek,
és kész.

Végrendelet
Földi javaim, lám,
mind a tietek,
csak az emlékem,
csak azt az egyet
ne adjátok senkinek.

13
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[gurdijev]

Magyar mûvészettörténet versben (3.)
DINYÉS LÁSZLÓ

cserzett bõrünk
a térkép, hogy csatákban
jártunk.

Nyulat marcangol
két sas

néha még a vesztes is
kiszól a szánkon.

(12. század,
egy ó-budai templomkõ)

tenger, hóvihar,
tikkasztó nyár ölelt:

Szapora nyulam, mint éjjel a Hold
rekettyésben kóborolt,
kóborló nyulamra mondják: õ a bûn,
mely megtestesül,
mert a holdfény alatt jóillatú éjszakán
akárha férfi és leány,
bûnözgetni jár szapora nyulam,
bocsásd meg Uram!

mondatok a bizonyosságról,
vagy kérdések  válaszok
híjával
mindegy. az út
a lényeges

Uram, lélek vagy, mint faragott indafelhõ
vagy sasból kettõ,
Megváltó alakban közöttünk jártál
és sasokként égbe szálltál,
feltámadásunkkor kardod ítéletet oszt
kaszabolod a gonoszt
és lesz kiket kénes poklod tüze éget
s nyulamat széttéped.

[hegedûm,
te ékszer]
játszanom kellene rajtad
de kínozlak csak, tudom.
húrjaid néha még álmomból
is felriasztanak
sírásuk mint évezredes
vétkek sora, mikor
kilépni, menekülni
nem volt hova.
játszanom kellene rajtad
s szûz lelked nem
hagyja magát: megkerüli
álmom, futkározunk
két õrült barát,  s lám,
te bírod jobban, sikítva
megállítod a kezem
s nincs merszem többé
gyönyörû testedhez érni.
játszanom kellene rajtad
viharkabátos lelkemmel
összerombolni büszkeséged
s úgy nyitni meg az örvénylõ
idõt szívem közepébõl,
hogy édes dallamra fakadjon
benned is ez a lázadás,
hegedûm, te ékszer.

Dehát aki szent templomod kövét faragtatta,
ugyanõ vakíttatta
testvérét Álmost, s hogy óvja hatalmát
Álmos fia Bélát,
majd Vak Béla Ilonája s bosszúszomja vérre
a vakítókat hányatta kardélre,
jöhettek áldott ciszterek, templomosok,
itt börtön, apagyilok.
Velence, Róma, Bizánc bíborbirodalom
mindenkit befon,
király-báb vagy önös érdekkel uralkodó:
életekkel sakkozó,
s megvallotta már László király, a Szent:
a hatalom bûnöket teremt,
Uram, hát õk is a Te kegyelmedre szorulnak...
irgalmazz nyulamnak!

[áldozat]
anneminek
mikor odaadod
a szíved, a bensõ
hangokból a zene
megírja önmagát.
húrokon hullámzik
át érted a tiszta értelem,
s közelít, mintha
egy hídon felejtett
találkozás volna kettõnk
fájdalma. álmomban
eszembe jutottak
az összekulcsolt kezek
s a reggeli hóesésben
égni kezdett
egy darab
az éltembõl.

Fõ út I.
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Hõsök, ebek és egy csomó nõ
Gyöngéd szívnek ajánlva! Kutyákkal tépeti õ szét,
Kit szeret, és csontig rágja le, úgy eszi meg.

(A Pentheszilea ajánlása, Márton László fordítása)

szó, ezek közül a legnagyobbat vászonra nyomtatták, a másik kettõ a nagy fordított tükörképeként van elhelyezve úgy, hogy a képek közti félkör alakú mellvéd járható; errõl a keskeny ösvényrõl két lépcsõ vezet a háttér mögé. Az így
kialakult játékteret a nézõtér felõl egy üveglappal
fedett, fektetett képsorozat határolja: görög szobrok és dombormûvek, khoré-fejek fényképeit látjuk, amelyek közt egy Mapplethorp-képet (gyönyörû, nem éppen decens kép egy néger férfi
nemi szervérõl) és egy különféle vágóeszközöket
ábrázoló képet is. Mit kezdhetünk ezekkel az utalásokkal? A Feszty-körképet bizonyára nem a
történelmi vonatkozás miatt használták föl (noha
ettõl eltekinteni lehetetlen), sokkal inkább a panoráma-jellege, illetve a drámához kapcsolható
harci tájkép és a távolban látható sziklás rész
miatt. Ambrus olyan teret alakít ki, amely az
antik görög színpadra utal (azaz egy olyan színházi hagyományra, amely beszéd- és nem látványcentrikus), ugyanakkor erõteljes múzeumi
jellege van. Az elõadás kezdetén a színészek a
mellvéden, háttal a közönségnek állva, mozdulatlanul szemlélik a tájat, mintha az nem is saját
történetük tere és helyszíne volna: és teljesen igazuk van, nem az  de nem is nem-az. (Hanem
valami harmadik: színház-hely.) Pentheszilea,
mikor harcba indul, félkörben mozogva pásztázza végig a harcszínt (mintha saját akcióját helyezné el a képen), sarkában az ádáz Akhilleusszal, akinek a közelítése sokkal inkább finoman erotikus udvarlás, mint megsemmisítõ támadás: persze az éppen soros haditudósító szerint élet-halál harc folyik köztük.
Pentheszilea, az amazonok királynõje és
Akhilleusz a távolban hadakoznak, ûzik egymást
és harcos szerelmi játékukat, miközben a mellvéden ücsörgõ bosszankodó görög hadvezérek
azon tanakodnak, hogy lehet ennek a nevetséges
helyzetnek véget vetni. Azzal a szándékkal érkeztek ide a trójai háború kellõs közepébõl kiszakadva, hogy megakadályozzák az amazonok

és a trójaiak szövetségét, és ha lehet, saját javukra
fordítsák az amazon haderõt. Az amazonok azonban szétverték a trójaiakat és most ezt teszik a
görögökkel is. A pliszírozott keki szoknyában
és katonai kabátban ágáló Odüsszeusz (Stohl
András) már rég visszatért volna a trójai fal alá,
ha Akhilleusz nem folytatná önfejû magánháborúját. De Akhilleusz a legkevésbé sem mutat
érdeklõdést a nemzeti hímbosszú iránt, oda se
figyel társaira, a cipõjét piszkálja. Hasonló a
helyzet az amazonok táborában: azzal a
szándékkal érkeztek, hogy férfi-foglyokat ejtve
frissítsék fel népüket, ejtettek is már elég fog-

lyot, indulnának haza
megtartani a várt rózsaünnepséget, de Pentheszilea
újabb támadásai fordítanak a helyzetükön: vesztésre állnak, legyengültek
és most már saját életüket
mentenék. Királynõjük kiszámíthatatlan, elköveti
azt, hasonlóan a Helénáért
hadakozó görögökhöz,
amit egy uralkodónak nem
lenne szabad: egy név nevében háborúzik. De
Akhilleusz csak hadifoglyaként lehet a szerelme,
és világos, hogy olyan mánia vezérli, ami nem számol egyéb taktikai lehetõséggel. De úgy történik,
hogy Akhilleusz gyõzi le
az amazont. Míg Pentheszilea eszméletlenül
hever a földön, barátnõje
Prothoe (Söptei Andrea)
ráveszi Akhilleuszt, játszsza el õ a hadifogoly szerepét. Söptei Andrea
Prothoeja józan, megfontolt, bölcs nõ, aki áldozatok árán is úrnõje mellett marad, hogy az õ
boldogságát óvja. Hátát a falnak vetve figyel,
figyelmeztet, ápol. Pentheszilea fölébred és elhiszi, hogy Akhilleusz szívét-testét elnyerte.
Büszke és mérhetetlenül boldog. Akár egy tárlatvezetõ, a színpad szélén lévõ képeket, ezt a
töredékes és asszociatív leltárt mutogatva meséli
el Akhilleusznak népe történetét és szokásait.
Mesél arról, hogy mit jelent a rózsaünnep, hogy
mi ennek az eredete. Hazamennek majd Themiszkürába, mondja Pentheszilea, ahol a boldogság vár rájuk, ami, igaz, rövid életû, mert férfiakat az õ kultúrájuk csak erre a rövid idõre fogad
be. Közben Akhilleuszhoz csatlakozik a három
görög vezér is, Odüsszeusz (Stohl András), a
Százados (Marton Róbert) és Anti (Schmied
Zoltán), itt tehát a görög sereg. Halljuk, közelednek az amazonok is, kiszabadítani a királynõt,
a helyzetet most kell tisztázni, sürgeti Prothoe
Akhilleuszt, aki ezt meg is teszi és felfedi a hazugságot. A csel azonban nem sikerül, Pentheszilea összeroppan, mikor megtudja, mi a dolgok
valódi állása. Újra szabad, de ez nem változtat
az állapotán. Akhilleusz ugyanakkor képtelen
megválni a szerelmétõl, és párbajt ajánl fel Pentheszileának, arra gondolva, ha egy általa színlelt
viadalban megadja magát a nõnek, végre egymáséi lehetnek. De nem jól számol: míg õ szerelmesen és fegyvertelenül vág neki a harcnak,
Pentheszilea ebekkel, elefántokkal és fegyverekkel közelít. Egy rózsaszállal megöli Akhilleuszt,
majd menádi dühében szétmarcangolja: leharapott rózsafejeket tesz a szájába, szemére,
mellére.
Az elõadás elgondolkodtató (és sokat támadott) színész-választása a Pentheszileát alakító
Tóth Orsi. Valódi zavarba hozza a nézõt: úgy játszik, mint egy amatõr diáklány, aki túlságosan
is beleélte magát a szerepébe, és most már akkor
sem tudja visszatartani a könnyeit, amikor pedig
nagyon kéne. Folyton piros az orra, könnyes a
szeme és a feszültségtõl kidagadnak az erek a
kézfején és elkékül a bõre, láthatóan izgul, küzd
a szövegével, amit nem is artikulál kifogástalanul. Nem feltétlenül szép jelenség, törékenysége
nem nõies, hanem beteges. Akhilleusz bõ három
fejjel magasabb, mint õ. Szóval sok körülmény
játszik össze ellene, számomra azonban éppen
az vált izgalmassá az elõadás során, és még most
is ez a legerõsebb élményem az elõadással kapcsolatban, ahogyan saját egzaltáltságával megbillentette azt a hideg összjátékot, amit a többi
színész produkált; végsõ soron mindegy, hogy
néha idegesítõen tette ezt vagy sem. Van egy
olyan pillanat, amikor a hozzá legközelebb álló
Prothoe (Söptei Andrea) is könnyes szemmel
nézi, mintha valóban féltené és szánná. Mert Tóth
Orsi a Pentheszileában folyton valaminek a határán mozog: a szerelem, a kétségbeesés, az
összeomlás és az esztétikailag értékelhetõ színjátszás határán. Hajlunk néha azt gondolni: itt
feladja, levonul a színpadról, sírógörcsbe fullad,
Kaiser Ottó-fotók

Zsótér Sándor aligha szorul bemutatásra a
színházba járó közönség számára. Elõadásainak
stílusát tautologikusan (de az értõ fülek számára
nagyon is sokatmondóan) zsótéros-nak nevezi
a színházi köznyelv, amely  a mûvi látványvilág, a színészi játék lehetõségeivel és a klaszszikus szövegekkel való radikális bánásmód által
 egy markánsan egyéni színházi látásmódot és
töretlen kísérletezõ kedvet jelent. Nem kis részben annak is köszönhetõ ez, hogy Zsótér mögött,
bár színházról színházra vándorolva rendez, állandó és felkészült munkacsapat áll: a díszlettervezõ Ambrus Mari, a jelmeztervezõ Benedek
Mari és a dramaturg Ungár Júlia, a zsótérosság
tehát õket éppen annyira jelöli, mint magát a rendezõt.
Zsótér új elõadása, amely egyben a magyar
õsbemutatója Kleist Pentheszileájának, több vonalon is kapcsolható korábbi rendezéseihez, fõként a mítoszértelmezések és a játékmód vonatkozásában: például a Hans Henny Jahnn drámájából rendezett Médeához, ahol a színészek végigülik az elõadást és a hangzó szó erejére építenek fel egy szintén erõs történetet. Zsótér rendezéseit sokszor nevezik öntörvényûnek, de jelen
átirata nagyonis a dráma szövegének sajátosságaiból indulva alkotja meg az elõadás dramaturgiai szabályait. Kleist drámája ugyanis hihetetlenül mozgalmas, de ennek a mozgalmasságnak a kifejezõ eszköze az a szó, amely nem leképezi, hanem közvetíti a színpadi cselekvést.
A drámát olvasva mintha egy óriási harci nyüzsgés közepén lennénk, holott valójában állandóan
védett helyen: hírnökök és kommentátorok számolnak be és közvetítik a többi szereplõ számára
azt, ami nem látható, a harci összecsapásokat.
Ehhez hasonlóan az elõadás tele van szavak
által közvetített szenvedélyességgel és mozgalmassággal, de a konkrét színpadi cselekvés a lehetõ legegyszerûbb: a színészek mozgása minimális, visszafogott, hideg. Viszont ez nem jelenti
a mozgás(nélküliség) és beszéd egyszerû viszonyát. Az állandó közvetítés
többszörösen is játékos és reflexív technikája révén strukturálja az elõadást, és feszültséget teremt az által, hogy
törés keletkezik a színpadi cselekvések és a leíró beszéd egymásra-vonatkozásában. Törés
keletkezik, de nem elszigeteltség a mozgás és beszéd között:
a mozgás koreográfiája ironikusan játszik el a cselekmény
illusztrációjának lehetõségével
és magával az illusztrálás színházi hagyományával: ha tehát
azt halljuk egy amazon szájából, hogy Pentheszilea (Tóth
Orsi) éppen halálos csatáját
vívja Akhilleusszal (László
Zsolt), akkor azt látjuk, hogy
õk ketten, a félkörben alant
piros pacsit játszanak egymással. Nem azt halljuk, amit látunk, de ez ebben a formában
nem igaz, hiszen az amazonok
nyilai, bár rózsaszálak, mégiscsak halálos fegyverek. Mint
ahogyan gond nélkül válnak a
rózsaszirmok a sebek, a véres
hús metaforájává a késõbbiek
során.
Zsótér ismét, sokadjára, a
szavak erejébõl húz színházi
hasznot. De hadd idézzük a
Médea-játékkal kapcsolatban
nyilatkozó rendezõt: A közlések erejétõl mesélõdik el minden, testet ölt,
energiává változik még az is, hogy egy ronda,
kövér és öreg nõvel nem fekszik le a férje, vagy
hirtelen elmesélõdik valami szövevényes
történet, amitõl a nézõ érzi, hogy a színész zaklatottan beutazta az egész világot, miközben meg
sem mozdult. A közlés erejének megnyilvánulását Ungár Juli Tandori Dezsõ remek fordításából feszesre nyírt szövegváltozata is segíti. Nincs
benne az elõadás számára fölösleges lamentálás.
Maga a díszlet Feszty körképének részleteit
használja fel, amelyek félkörívben alkotják a
színpad hátterét. Három, ugyanolyan printrõl van

vagy egészen egyszerûen elájul. Ezt a megrendítõ játékot az elõadás a lehetõ legelegánsabban
oldja fel: szavakkal. Pentheszilea visszanyeri az
eszméletét és elborzadva szembesül a tettével.
Nincs más járható út számára, csak a halál, de
amivel megöli magát, azok szavak:
(...) most szívem aknájába leszállok,
És kibányászok, mint holt, hideg ércet,
Egy megsemmisítõ érzést. Jajok
Tüzén tisztítom, hadd legyen belõle
Kemény acél: ezt majd forró, maró
Méreggel: megbánással fürdetem:
S aztán a reményen, az örök üllõn,
Éles, hegyes tõrré kovácsolom:
És most e tõrnek tárom mellemet:
Így!Így!Így!Így! Még egyszer!  Végre jó.
Ennél színházibb, de a saját kontextusában, a
játékossága ellenére mégis hiteles halált halni
aligha lehet. Ezek után nem is gondolhatunk arra,
hogy romantikus hullapárként fognak heverészni
a Feszty-körkép aljában, az elõadás közeli
végéig. Akhilleusz, aki már szétmarcangolása
után talpraállt, felveti magát a mellvédre, Pentheszileát is fölsegíti, és boldogan távoznak a lépcsõn, le Orkuszba.
Ennek a szerelemnek nem lehet másutt tere,
annyira kezelhetetlenül inkompatibilis a két fél,
hogy így nevezzem, szocializáltsága. Pentheszilea nem talál más közös teret ennek a kölcsönös
érzésnek az artikulálására, mint a halált. Illetõleg
kérdés, hogy Orkusz ebbõl a szempontból mûködik majd, ha lesz majd Orkuszban. Halála elõtt
nem csak fegyvereit, rózsanyilait adja vissza
Prothoenak, hanem meghagyja: szórják a szélbe
anyja hamvait; olyan felszabadító gesztust tesz,
amivel ki akarja törölni a történetét az amazonok
emlékezetébõl, megszüntetni a kapcsolatát az
amazonok világával  ugyanakkor nem tudjuk,
ezt mire cseréli. Az elõadás, noha utal rá, nem
arra hajaz, hogy ennek a szerelemnek a hagyományok különbözõségébõl fakadó konfliktuális jellegét mutassa meg. Zsótért magának a
szerelmi állapotnak az intenzitása foglalkoztatta,
fõként Pentheszilea-Tóth Orsi alakján keresztül
 így olvasom ezt, a más elõadásaiból ismerõs
metszõ iróniának bájos játékokra való cserélésébõl. Végsõ soron Akhilleuszt érzelmileg edzettnek tekinthetjük amellett a fiatal Pentheszilea
mellett, aki most találkozik elõször a szerelem
érzésével, azzal a kuszasággal, amiben nem tud
kiigazodni, és miután birtokolta a kedvest, úgy
érzi, belehal  és belehal.

VARGA ANIKÓ

(Nemzeti Színház, 2004/2005 évad . Heinrich von Kleist:
Pentheszileia. Fordította Tandori Dezsõ. Rendezõ: Zsótér
Sándor. Díszlettervezõ: Ambrus Mária. Jelmeztervezõ: Benedek Mari. Dramaturg: Ungár Júlia. A rendezõ munkatársa:
Bencze Zsuzsa. Színészek: Andai Kati, László Zsolt, Major Melinda, Marton Róbert, Moldvai Kiss Andrea, Schmied
Zoltán, Söptei Andrea, Stohl András, Tóth Orsi, Varga Mária. Bemutató: 2004. december 17.)
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2004/2005-ös évadtól szerzõdött Vadas
László rendezõ a Nagyváradi Állami
Színházhoz. A fiatal rendezõ elõször a
Figura Stúdiószínháznál volt színész, majd Kolozsváron tanult párhuzamosan rendezést és dramaturgiát. Ez idáig Kolozsváron rendezett: a
2003/2004-es évadban a román társulattal Görgey Örömállamát, a Magyar Operában pedig Illés Lajos rockoperáját, a Betlehem csillagát. A
idei évadban Temesváron is rendez. Elõször Színek címen mutatták be tavasszal a Szilágyi Domokos verseinek felhasználásával készült elõadást, ezt követõen pedig a Komámasszony, hol
a stukker? címû elõadást vitte színre.
A nagyváradi társulatnál elsõ rendezése Hubay Miklós Elnémulás címû darabja volt. A dráma alapjául egy megrázó történet szolgált, melyet
Jean-Luc Moreau vetett papírra akkor, amikor
a szamojéd népek egyikének utolsó túlélõjével
találkozott, azzal az asszonnyal, az egyetlennel,
aki akkor még beszélte a kammasz nyelvet, anyanyelvén viszont már csak imádkoznia volt kihez. (Amikor az asszony imádkozik, egy egész
nép áll térden  Jean-Luc Moreau.) A szöveg
annak a pillanatnak a tragédiáját beszéli el, amikor egy nyelv, és annak utolsó képviselõje pusztul el. Egy nyelv pusztulásának történetét egy
nõ halálán keresztül. Az Elnémulás magyar nyelvû õsbemutatója a Szigligeti Társulat stúdiószínpadán volt.
Vadas L ászló rendezõ-dramaturgként határozott kézzel és elképzeléssel nyúlt a szöveghez,
annak tragikumát, színpadszerûségét hangsúlyozva. A kitûnõ színészvezetés és téralkotás mellett
az elõadás érdeme, hogy a Nagyváradon nem
divatos stúdiószínpadot használja. Ez a szûk tér,
melyben a játszók és nézõk tapintható közelségbe
kerülnek, lehetõséget ad az alkotóknak egy mélyebb érzelmi telítettségû játékmódra. Az elõadás
erénye továbbá, hogy a rendezõ a dráma mondanivalóját univerzálissá teszi, nem csupán az
erdélyi kisebbségi nyelv nehézségeit, de a végképp elnémuló nyelvek veszteségét érzékelteti.

Szappan-operett?
ügyosztályán dolgozott. Itt ismerkedett meg
Martos Ferenccel, aki késõbb szövegírója lett.
Elsõ nagy sikerét a Bob herceg címû operettjével
aratta. Munkásságának jelentõsége, hogy a kiegyezést követõen Párizsból hazatérve megdöntötte az angol és bécsi operett kizárólagos
uralmát, és új lehetõségeket tárt fel az õt követõ
magyar komponisták (Jacobi Viktor, Szirmai
Albert, Kálmán Imre) elõtt. 1903. november
6-án a Király Színházat, Budapest új operettszínházát az Aranyvirág címû operettjével
nyitották meg. Operettjei közül legnépszerûbb
a Bob herceg, a Gül Baba, a Lili bárónõ. Megbecsült egyénisége volt a korabeli magyar
mûvésztársadalomnak, a Zeneszerzõk és Szövegírók Szövetkezete elnökévé választotta. 1955ben mutatták be Szabadság, szerelem címû
történelmi daljátékát. Martos Ferenc volt Huszka
alkotótársa, állandó szövegírója. Martos eleinte
költeményeket írt, egy regényt Mariette címmel,
majd drámákat, melyek a Nemzeti Színházban
kerültek színre: Balassa Bálint , Simoni óbester,
A muskátli. Bob herceg címû operettje, melyhez
Huszka Jenõ írt zenét, páratlan sikert aratott a
Népszínházban. A siker arra bírta Martost, hogy
erejét elsõsorban a librettó-írásnak szentelje s
alig egy évtized alatt tizennégy operettje került
színre a fõvárosi színpadokon.
A Lili bárónõ Huszka és Martos egyik legnépszerûbb, legtöbbet játszott operettje. A szerzõpáros ekkor már nehezen és külön dolgozott,
mert Martos Svájcba emigrált. A darab egyfajta
társadalmi szatíra, pellengérre állítja a háborús
újgazdagokat, a felkapaszkodott törtetõket,
mindezt persze az operett elengedhetetlen eszközeivel, a könnyed vígjátéki elemekkel, és lírai
szerelemmel. Huszka zenei örökzöld operett dallamokat komponált a librettóhoz. A darab tomboló siker volt születését követõen egészen máig,
szinte minden évadban szerepel valamelyik vidéki társulat mûsorán. A történet régi jól bevált
recept szerint arisztokrata környezetben játszódik, és fordulatait félreértések és a belõlük származó bonyodalmak sora alkotja. A drámaírói
ambícióval megáldott, tönkrement gróf egy tévedésnek köszönhetõen beáll komornyiknak
elárverezett kastélya új tulajdonosához. Majd beleszeret az új birtokos leányába, az atyai tiltás

A sikeres és komoly hangvételû stúdió elõadás
után a rendezõ egészen más jellegû munkába
fogott, Huszka Jenõ és Martos Ferenc operettjét,
a Lili bárónõt vitte színre a nagyszínpadon, szilveszteri bemutatóval. A nagyváradi színházban
nagy hagyománya volt az operetteknek, az alkotók ezt a hagyományt próbálták feleleveníteni.
A mûfajt az 1907 õszén színidirektorrá választott Erdélyi Miklós honosította meg a Körös-parti
teátrumban. A fiatal igazgató azt vallotta, hogy
a színháznak, mint minden más intézménynek a
közönség igényeihez kell igazodnia. ,,Nem állunk va lamennyien egy értelmiségi és
mûveltségi fokon; nem mozoghat tehát a színház azon a
talajon, amelyen csak a közösség egy rétege érzi jól
magát  nyilatkozta Erdélyi
1910-ben, abban az évben,
amikor egyetlen produkció erejéig Lehár Ferencet is meghívta
a társulathoz. Noha Váradra
szerzõdtette korának legkiválóbb mûvészeit, a nagyváradi
színház az õ idejében az operett
fellegvárává vált és addig sosem látott, óriási közönséget
toborzott, mûködésének tulajdoníthatóan a nagyváradi publikum ízlése mégis eléggé leromlott. Juhász Gyula 1909ben Az operett címû írásában Molnár Júlia és Kardos M. Róbert
így ír e jelenségrõl: ,,...a mi színházunk kezd egy- ellenére színészi ambíciókat tápláló Lili báróre jobban csak szórakoztatni. A színház és nõbe. A rangon felülinek tûnõ vonzalom viszonirodalom körülbelül olyan viszonyban vannak zásra talál, de a rangrejtõ gróf elhagyott szerelme
mostanában, mint a kutya meg a macska, hogy féltékenységi intrikából felfedi a gróf identitását.
egyszerûen és világosan fejezzük ki magunkat. A félreértés tisztázása után a szerelmesek kölAz operett kell, az operett hódít, az operettnek csönösen meggyõzik egymást érzelmeik õszinreneszánsza van. Miért? Mert legjobban az ope- teségérõl, s a végkifejletben a gróf elnyeri a bárett felel meg, amelyben megvan minden, ami rónõ kezét.
«szem szájnak ingere»: gyors perdülésû história,
sok könnyed líra és muzsika, sok dekoratív
E kultúr- és hatástörténeti áttekintés után nézcifraság és kevés komolyság. Az operettek ezt zük meg azonban, hogy miként értelmezõdhet
követõen is minden évadban megtalálhatóak a az operett ma a nagyváradi színpadon. Mint látnagyváradi színház mûsorán. Így Huszka Jenõ tuk, az operett mûfaj fogadtatása már a korabeli
és Martos Ferenc operettjei is gyakran szerepeltek esztétikai rendszerben sem volt egyértelmû. A
a repertoárban. A Lili bárónõt 1920-ban már Lili bárónõ története, zenéje, dramaturgiai feléjátszotta az akkori váradi társulat.
pítése a mai elvárás és kulturális horizontban pedig egyenesen banálisnak tûnik, és ettõl nem védAz operett zeneszerzõje Huszka Jenõ, a ma- heti meg örökzöld jellege sem. A szerelmi tárgyar operett mûfaj úttörõje és klasszikusa. A Ze- gyú, vígjátéki elemekre és líraiságra törekvõ daneakadémián Hubay Jenõ és Koessler János rabban minden gyanús. Vígjátéki elemei erõltanítványa volt. Párizsba került és egy évig elsõ tetettek, sablonosak, inkább kabaré jellegû olcsó
hegedûse volt a Lamoureux-zenekarnak. Vissza- poénok, akár a helyzet-, akár a nyelvi komikumra
térése után a kultuszminisztérium mûvészeti gondolunk. Líraisága nem költõi, de közönséges,

akár egy szappanoperában, a szerelemképe pedig
olyan tegnapi, hogy az még egy ilyen tárgyú délamerikai sorozat századik részében sem állná
meg a helyét. A szereplõk inkább típusok, személyiségjegyeik sztereotipikusak.
A cselekmény nem szellemes és nem is tartalmas, többnyire a giccs, a banális történetvezetés jellemzi. A fordulatok erõltetettek, a történések és a párbeszédek csak arra szolgálnak,
hogy felvezessék a következõ, örökzöld dalbetétet. Ezek a dalok azonban így végigénekelve
nagyon hosszúak, nem kíséri õket komolyabb
koreográfia, vagy látványvilág. Az átmenet a következõ prózai szintbe pedig folyamatosan kínos.
Bizonyos IQ és mûvészeti érzékenység alatt talán
szórakoztató lehet, mint a mai televíziós szappanoperák.
Ahogy a Juhász Gyula idézetbõl kitûnik, az
operett korabeli hatáspszichológiája és befogadás-szociológiája közel áll a mai szappanoperákéhoz. A buta, olcsó, könnyen értelmezhetõ
érzésekkel való azonosulás, a szerelem, a féltékenység intrikája, a könnyen érthetõ konfliktus,
bonyodalom és happy end határozza meg. Az
értelmezés és részvétel felkeltése azt a befogadás-szociológiai attitûdöt írja le, amelyet ma a
kutatók szerint a szappanoperák, telenovellák
váltanak ki a nézõbõl. Ilyen kontextusban a korabeli divatmûfaj közel áll a mai populáris divatmûfajhoz. Más kérdés, hogy milyen lehet annak a nézõnek a pszichológiája, aki egy ilyen
történettel azonosul, vagy ez okoz neki szórakozást. Az érzelmi intelligencia az, ami a befogadás tevékenységében a magas és populáris mûvészetet elválasztja egymástól. Ahogy azt már
Erdélyi is megjegyezte, a mûvészeti érzékenység
pedig nem veleszületett tulajdonsága a nézõnek.
Az alkotók feltehetõen a könnyed, nosztalgikus szórakozást célozták meg, s mint ilyen, inkább a populáris mûvészethez közelítenek. Ez
rendben is volna, de akkor meg az a kétely merül
fel, hogy az idõsebb nézõk nosztalgiáján
túlmenõen nem válik-e idejétmúlttá a hagyományosan lejátszott operett? Mert közben a populáris mûvészetben, akár a színpadi elõadómûvészetben is más autentikus mûfajok vették át
az operett helyét. Általában két megoldás kínálkozik az operett mai elõadására.
A zenés színházak felpörgetik a
cselekményt, a zenével, a ritmussal, a látványvilággal maivá
téve azt. A prózai színházak vagy
a nosztalgia csapdájába esnek,
vagy önreflexív eljárásokkal
stilizálnak. Nézzünk meg erre vonatkozólag egy örökzöld szövegtöredéket. A szerelmes duettben ezt énekli elérzékenyült hangon a két fõszereplõ: ,,szellõ
szárnyán szállj velem, erdõ
mélyén kószáljunk szerelmesen.
Ez a megfogalmazás, már nem
csupán szemantikailag túlterhelt,
de ezen túlmenõen annyira blõd
és banális, hogy azt gondolná az
ember, hogy még Váradon is
kínos egy az egyben lenyomni.
Nézzük meg, hogy a kortárs
drámairodalom miként játszik el
egy ilyen szöveggel. Parti Nagy Lajos Ibusárjában így hangzik egy ilyen szerelmes betétdal
felülírva, ,,szállj csak szállj szép brazil boám,
felhõk nyargalán. Mint e két szövegbõl látható,
a kortárs színház önreflexíven közelít az operetti
világhoz, és a különbséget, a szöveg mai értelmezési torzulásait, anomáliáit teszi meg az irónia
forrásául.
A váradi elõadás visszafogottan, nosztalgiával, némileg természetesebb hangnemben
adja elõ az elõadhatatlant. Az alkotók a szövegvilágba nem nyúltak bele, és sajnos a játékmódban is csak ritkán alkalmaznak némi stilizációt vagy reflexiót, ami érdekessé tehetné
az operett mai elõadását. A felsorolt jelentõs kételyeken túl az elõadásnak erénye, hogy a prózai
színházhoz közelít. A színészi játék, a mértéktartó térkezelés megpróbál levenni az operett
érzelmi giccseibõl. A színészek néhol természetes játékmóddal életet visznek a banális történetbe és figurákba. A szerepek kidolgozottak,
a színészi játékmód természetesebb, a felépített

Tóth Tünde és Dimény Levente
szituációkat azonban többnyire azonnal lenullázza egy hosszú betétdal. A díszlet az ódon
kastély belsõ terét ábrázolja, egy nagyobb hall,
amelybõl két kijárat és újabb belsõ terek ajtói
nyílnak. Az elõadás tere inkább vázlatszerû, mint
maga az operett, mely mintha csak vázlat volna
a dalokhoz. A mértéktartó díszlet- és jelmezvilág
azonban összhangban van a természetes színészi
játékkal és elõadásmóddal. Lényegében az
elõadás ezt a természetesebb játékmódot állítja
szembe az operetthagyománnyal. Ez védi meg
az elõadást attól, hogy végképp érzelgõssé váljon. A rendezés erénye is ez, hogy a lehetõségekhez mérten mérsékelt és egységes a tér, a színészi
játék és a cselekmény. A fiatal rendezõ rutinosan
vezeti a cselekményt és a színészeket.
A rendezõt dicséri a kitûnõ szerepválasztás, a
szerelmi témához jó érzékkel választotta ki a
párosokat. Frédi és Clarisse, vagyis Tóth Tünde
és Dimény Levente jól egymásra találtak
ebben a felállásban, akárcsak Illésházy (Kardos
M. Róbert) és Lili bárónõ (Molnár Júlia),
valamint Christina (Csiky Ibolya) és Agátha (F.
Márton Erzsébet). Dimény Levente érzékletesen
értelmezi újra az elcsépelt latabári szerencsétlenszerencsés bohóc közhelyeket. Tóth Tünde pedig
a beképzelt, irigy színésznõ intrikus szerepében
képes konfliktust teremteni a banális történetben.
Az aggszûz grófkisasszonyokat alakító Csiky
Ibolya és F. Márton Erzsébet kettõsei is
mûködnek, noha mind a tartózkodó, mind pedig
a szabadabb énjük is túljátszott olykor. Ezzel
szemben Kardos M. Róbert és Molnár Júlia
alakítása a lehetõségekhez mérten visszafogott
és érzékletes. Ez azért lényeges, mert a két
szerelmes hõs szerepe már a kezdetektõl olyan
túlfokozott, hogy minden túljátszás kioltaná a
figurát. Ács Tibor alakítása Malomszegi Ernõ
báró szerepében viszont néha kínosan túljátszva
idézi a korabeli hangnemet, és ezzel némiképp
kontrasztba kerül fiatal kollégái természetesebb
játékmódjával.
Lehetséges persze egy másik szempont is, az
elõadásnak egy radikálisan más olvasata a
nosztalgikus, könnyed szórakozás perspektívájából. Az idõsebb nézõk decensen tapsolnak minden dal után és minden ügyetlen poén közben.
Ha arra gondolunk, hogy egy évadban a repertoárban egy ilyen elõadásnak is lennie kell,
akkor egy jól megoldott feladatot tudhat maga
mögött a társulat. Ha azonban az alkotóknak ennél több volt a szándéka  egy kortárs kérdésfelvetés, mondjuk az operettjátszás mai lehetõségei, mint autentikus populáris mûvészet 
akkor ez nem valósult meg.
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i sem természetesebb, mint hogy egy
nemzet büszkélkedik Nobel-díjasaival. Hiszen, elvileg bár, arról van szó,
hogy egy mindenféle szempontból pártatlan bizottság díjazza azokat a kiválók között kiválókat,
akik hivatásuk gyakorlása által valamilyen szükséges pluszt hoztak az egész emberiség konyhájára. Magyarország is ezt teszi, és miért is ne
tenné  adott a világnak héroszt eleget. Sajnos,
a körülmények úgy hozták, hogy az irodalom
terén eleddig hiába kilincseltek a díjra-ajánlók, ezért nem rossz film a mozgóképes SorstalanJókai Mórtól Füst Milánon át Weöres Sándorig ság-változat. A harmadik tehertényezõ a holoegyetlen magyar író-költõ sem vitte el a szu- kausztfilmek története. Sokan és sok ezer méter
perpálmát. Aztán 2003-ban, Kertész Imre iro- filmet használtak már a holokauszt borzalmainak
dalmi Nobel-díja kapcsán köszörülõdött valami különbözõ szemszögekbõl való megközelítésére.
azon a csorbán. És ettõl a pillanattól kezdve ismét (Csak néhány példa a hasonló szuperprodukciók
közül: Ámen, Schindler listája, Az élet szép, A
joggal lehetett büszke a magyar, ej-haj!
Egy ilyen olümposzi elismerésnek természe- zongorista.) Ami persze nem jelenti azt, hogy a
tesen folyományai vannak, és nem csak a kitüntetett íróra nézve. Az életmûvet szorgos hangyákként ellepõ ármádia élén a média halad. Õk röptetik vagy éppen lövik hason a szerzõt, a mûveket, egyáltalán mindent, amit röptetni vagy hasba
lõni lehet (lásd még Szilágyi Domokos). A második hullám az elméletíróké, esztétáké, irodalomtörténészeké és egyéb kifinomultaké. Õk
azok, akik ki-s-visszaforgatva a corpust, metadimenziót adnak neki, de olyat, hogy a szeplõtelen olvasónak idõnként eszébe villan (bocsásd
meg, Uram, a bûnét): a jóisten nyugtatná már
õket. Aztán következik a film. Azért csupán harmadikként, mert filmet csinálni, mint tudjuk, drága mulatság, nagylélegzetû holokauszt-drámát
pedig még nagyobb. De, bár az idõ kerekei lassan, és idõnként kissé furán õrölnek, végül megszületett a Kertész-életmû legfontosabb darabjának mozgóképes adaptációja, a regénnyel azonos címet viselõ Sorstalanság. Ráadásul nem is
akármilyen mozidarabként. Akárcsak a korábbi
Hídember, ez is szuperprodukciónak minõsül,
magyarországi léptékben legalábbis, hiszen a
költségvetése 2,7 milliárd forint körül mozog,
ami minden idõk legdrágább magyar opuszává
avatja. És itt álljunk meg egy pillanatra. Bármely
irodalmi mû adaptációja nagy faként értelmezhetõ. Ha végignézünk a film történetén, kiderül,
hogy minél jelentõsebb a forrásmû, annál nagyobb terhet ró az adaptáció készítõire. Ott van
például Cervantes Don Quijotéja. Többször
adaptálták, de sehogy sem sikerült továbbgondolni a mûvet, vagy bár hiteles vizuális vetületét Kertész Imre és Koltai Lajos
nyújtani. Persze, mint mindig, ellenpéldák is
akadnak szép számmal. Csak úgy kapásból, Pasolini Dekameronja. Talán az a jó adaptáció egyik téma immár aktualitását, feldolgozhatóságát
titka, hogy milyen mértékben képes a filmkészítõ vagy bármilyét is elvesztette volna. Sõt! Arról
szabadon kezelni a forrásszöveget, pontosabban van csupán szó, hogy a Sorstalanság megfilmea történetet. A klasszikusok mûveinek feldolgo- sítéséhez többre vagy másra (is!) lett volna szükzása esetén megvan az a könnyebbség, hogy a ség, mint amit Koltai Lajos rendezõ belevitt.
szerzõ már nem él, ergo a forgatókönyvíró, a Nagyjából minden benne van azonban, ami Kolrendezõ, és egyáltalán, mindenki lazábban vi- tai Lajos operatõri tehetségére utal, annak elleszonyulhat a témához. A Sorstalanság esetében nére, hogy Pados Gyula kezeli a kamerákat. És
ráadásul az is potenciális béklyóként mûködött, benne van még valami, ami számomra fontos
hogy maga az író játszotta a forgatókönyvíró sze- filmmé avatja, minden hibája ellenére.
A tartalmi vonatkozásokon kívül a regényt elrepét. Olvastam a könyv formában is megjelent
Sorstalanság-forgatókönyvet, és mit mondjak, sõsorban stílusa és nyelvi leleményessége teszi
nem sok köze van a filmes nyelven írt textushoz. jó alkotássá, noha személy szerint kissé modoEz persze korántsem Kertész Imre hibája, hiszen rosnak érzem helyenként, ellentétben például
õ nem forgatókönyvíró. Mellesleg több alkalom- Szép Ernõ Emberszag címû munkájával  ez
mal is nyilatkozott a regény megfilmesítésének azonban nem kapcsolódik különösebben jelen
fölöttébb nehéz voltáról. Lényegében csupán ar- írás témájához. A stílust és a nyelvi leleményt
ról van szó, hogy úgy tûnik, a forrásszöveg átí- filmre átültetni, jelen esetben legalábbis, igen
rása, legalábbis ebben az esetben, keményebb nehéz ügy. A film-történet szaggatottsága, amediónak bizonyult az író, mint mondjuk egy füg- lyet a regény stílusbeli pendantjának lehetne negetlen figura számára, akit nem gátol a szerzõ- vezni, nem hogy segít, de gyakran akadályozza
éhez hasonló szubjektív viszonyulás. Aztán ott a befogadást. A hosszú snittek rövid, villanása rendezõ problematikája. Máig sem értem, miért szerû jelenetekkel való felszabdalása enyhén
éppen Koltai Lajos rendezte a filmet. Biztos van szólva idegesítõ. Nagy közhely, de úgy látszik,
rá magyarázat maroknyi, de akkor sem értem. mégsem árt megismételni: ami a papíron él, leKétségtelen, hogy Koltai Lajos a magyar film- het, hogy szépen belehal a vászonba. Ami pedig
mûvészet egyik kimagasló tehetségû operatõre. a vendégszövegek belsõ monológokként való
Viszont rendezõként egyetlen film sem szerepelt szerepeltetését illeti, nem hinném, hogy vajmi
szakmai önéletrajzában. És még egyszer, nem sokat lendít a filmegészen. A regényben simán
biztos, hogy a kiváló focicsatár egyben kiváló mûködik a dolog, hiszen az olvasó tudja és tudja
középpályás is. Akár méltatlankodva megjegyez- és tudja, hogy itt tulajdonképpen nem Köves
hetõ tehát  néhányan nem is késlekedtek vele , Gyurka monologizál. A filmen, kérem tisztelethogy minden idõk legdrágább magyar mozija tel, ha esetleg valaki nem tudná, ez nem mûköegy elsõfilmes rendezõ kezébe került. Sietek dik. Hiszen egy hús-vér figura mozog a vászmegjegyezni, hogy Koltai azért nem az az elsõ- non, aki egyrészt eszik, iszik, sír, nevet, elesik,
filmes, amit általában érteni szoktunk a termi- felkel, vagyis látszik, másrészt életszagú  lenne,
nus alatt. Megtett õ mindent, ami tõle telt, éppen ha idõnként nem szólalna meg a belsõ hang, ma-
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 el-tûnõdések Koltai Lajos Sorstalanság-adaptációja kapcsán 
gasröptû mondatokkal pofozva a nézõ azonosulásra vágyó lelkét, vagy mijét. Feltehetõ ugyan,
hogy szándék áll mindezek mögött, például elidegenítési, de ha így van, akkor még nagyobb a
baj, mert mi a fenének kéne Köves Gyurkát elidegeníteni akárki nézõtõl is? Megjegyzem, a fent
említett eszközök nagyon is mûködõképesek, de
talán nem egy ilyen monumentális, és egyéb szin-

teken nagyjából a mainstreamet követõ alkotás
esetében.
A film cselekménye oroszlánrészben hûen követi a regényét, tehát két részre osztható: az otthoni, felvezetõ jellegû epizódsort Köves Gyurka
pokoljárása követi. A képek idomulnak a nyitány-jelleghez: sorban felvonulnak a fõ- és mellékszereplõk, miközben a kamera ragyogó eszközökkel teremti meg annak a szorongatottságnak a hangulatát, amely a figurák vállát nyomja.
A probléma ezzel a résszel csak annyi, hogy a
rendezõ mintha elfelejtette volna, hogy a színészeket vezetni is kell. Az egyébként remek alakításokat nyújtani képes Bán János (Gyurka papája) úgy csetlik-botlik az egyébként nem túl
nagy szerepben, hogy idõnként a szó szoros értelmében rossz ránézni. Mintha egy edzést nézne
az ember, mondjuk a százméteres síkfutás olimpiai döntõje helyett. Ezen kívül nem árt, ha idõnként valaki felülbírálja a forgatókönyvben található dialógusokat, akkor is, ha Kertész Imre a
szerzõjük. Van egy jelenet, amikor az apa Gyurka
édesanyjával beszél, a fiú mostohaanyjának jelenlétében, majd átadja a kagylót Gyurkának,
mondván: Anyád! Nem tudom, milyen funkciót
szánt a forgatókönyvíró ennek a szónak éppen
ezen a helyen. Tény az, hogy a filmben semmilyen szerepét sem lelem, hacsak azt nem, hogy
a készítõk megmagyarázzák a nézõnek, hogy
most kirõl is van szó, mégpedig annak ellenére,
hogy a nézõ, már ha odafigyel, magától is rájön
a dologra, ha a papa szövegébõl nem is, a gyerekébõl biztos. Arról nem is beszélve, hogy az
aha-effektus késleltetése izgalmassá teheti a dolgot a nézõ számára, kiiktatása viszont mindenféle
hatást megsemmisít. A másik ilyen apró, de a
hitelesség szempontjából lényeges részlet, ami-

kor a papa ezekkel a szavakkal fordul a fiához:
Nem szabad kétségbeesned. Elképzelhetõ, hogy
ez a mondat adott esetben érvényes tud lenni.
Ebben a filmi kontextusban azonban akkor sem
hiszem el, ha maga Brecht magyarázza el a jelenetben felfénylõ elidegenítési effektus diszkrét
báját. Valójában az egész filmre jellemzõ a távolságtartás. Megjegyzendõ azonban, hogy ami
a láger-fejezetben jól tud mûködni, az otthonprelûdöt helyenként valósággal lefagyasztja. És
akkor essen néhány szó a klisékrõl is, amelyektõl
Koltai Lajos sem tudott megszabadulni, és amelyek már a nyitányban felbukkannak. A csendõrlaktanya udvarán játszódó jelenet sematizmusa
hátborzongató. Ahogy a csendõrtiszt odamegy
a csoporthoz, megáll, majd beszélni kezd: Zsidók!  a giccsbe hajló klisé mintapéldája. Ráadásul enyhén szólva érthetetlen a dolog, hiszen
például a vonatról leszálló deportáltak válogatását végzõ SS-tiszt döbbenetes jelenetét remek
ráérzéssel oldja meg a rendezõ. Úgy tûnik, kevés
olyan rendezõ akad, aki képes elkerülni a
holokausztfilmek bejáratott klisécsapdáit.
Minden hibája ellenére Koltai filmjének van
egy olyan trouvaille-ja, amit egyetlen hasonló
opuszban sem láttam, és ami kapcsán úgy gondolom, hogy a Sorstalanság kötelezõ filmolvasmány. Ez volt az a film, amelynek nézése közben
megéreztem (sokkal többre valószínûleg soha
nem leszek képes), milyen is lehetett valójában
egy koncentrációs tábor. Nem tudom, kié volt
az ötlet, de kalapot le elõtte. A nézõ megismerkedik a lágerek népével, megkedveli õket, és
Koltai idõnként remek fogásokkal alájátszik ennek az azonosulásnak. (Számomra a Kollmannok
története volt a legmegrázóbb ebbõl a szempontból.) És amikor a nézõ már éppen hozzászokott,
hogy nap mint nap találkozzon a figurákkal,
egyszerre csak eltûnnek. Nyom nélkül. Tudnivaló, hogy a film egyik régi szabálya szerint egy
szereplõt nem lehet csak úgy elsüllyeszteni. A
nézõnek tudnia kell, mi történik vele. A Sorstalanságban ezt a szabályt többször felrúgják a készítõk, és a nézõ pár pillanatig bosszankodik is
esetleg, de aztán (jó esetben legalábbis) hirtelen
rádöbben a szabálysértés iszonyú hitelességére. Az eltûnésnek ezek a képei a Sorstalanság
filmváltozatának igazi aranyfedezete. És ha a nézõ képes látni ezeket a képeket, akkor már nem
háborodik fel annyira a kliséken, megfilmesíthetetlenségi dilemmákon, egyáltalán bármi hibán, hiszen (már amennyiben van némi fogalma
arról, mit jelentett és jelent ma is a holokauszt)
elkezdi átérezni Köves Gyurka és társai történetét.
Végezetül néhány szót az oly sokat vitatott
filmzenérõl. Van egy jelenet, amikor a rabok a
gyárban pihennek, és Gyurka az ebédjét fogyasztó katonát figyeli. A háttérben gépek zaja
hallatszik, ami véletlenül, vagy sem, de groteszkül ható indusztriális ritmussá ötvözõdik.
Nos, ez az alig egy percnyi gép-zene kenterben
veri Morricone mester fülbemászó zenéjét. Nem
tudom, a nemzetközi porondon nagyon is számító húzónév stáblistás jelenlétén kívül miért
volt szükség erre a muzsikára. Talán a kontraszt
kedvéért. Bár számomra semmiféle kontrasztot
nem hozott, sõt, hozzá sem tett semmit az
egészhez. El se vett. Idõnként nem is hallottam.
Persze az is elképzelhetõ, hogy mindez engem
minõsít. No de az is igaz, hogy teszem azt, A Jó,
a Rossz és a Csúf zenéjét nagyon is hallottam,
sõt, most is el tudom dúdolni. És errõl ennyit.
Nem mernék a film utóéletével kapcsolatos
jóslatokba bocsátkozni. Úgy gondolom, nem az
a nagybetûs Film, amire esetleg sokan a regény
sikerét követõen vártak. Az említett trouvaille
kapcsán azonban nyugodt lélekkel ajánlhatom
bárkinek. És ez itt tényleg nem a reklám helye.
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rasznahorkai Lászlót nem elõször késztette írásra a távol-kelet kultúrája, gondolkodásmódja. Míg azonban Az urgai
fogoly a fiktív és a valóságos önéletírás elemeit
ötvözve az egységes világértelmezés lehetetlenségérõl (is) beszél, a Csak a csillagos ég Li Taj
Po nyomába ered, az Északról hegy pedig egy
régi japán történet alapján született, addig talán
a leginkább nagyszabásúnak tekinthetõ munka
a Rombolás és bánat az Ég alatt , melyben a szerzõ olyan alapvetõ fontosságú dolgokra kérdez
rá, hogy melyek az ókori kínai kultúra lényeges, megragadható alapvonásai s hogy ezeknek
a(z) (át)hagyományoz(ód)ása napjainkig tartó folyamat-e, magyarán: milyen esélyei vannak a mai
kínai világban a régi értékeknek. A narrátor-riporter-hõs az utolsó ókori birodalom pusztulásának okait keresi, miközben érdeklõdése arra
is irányul, miképpen lehetne leállítani, visszafordítani ezt a (szerinte) káros folyamatot. Ezekre
a kérdésekre keresi a választ, amikor az ország
néhány jelentõsebb személyiségével (könyvtárigazgatóval, íróval, ruhatervezõvel, apáttal stb.)
beszélget, általában teljesen eredménytelenül.
Ugyanakkor jelentõs leegyszerûsítés lenne azt
állítani, hogy a Rombolás csupán errõl a kultúrmisszióról szól. Hiszen legalább ennyire fontos a személyes útkeresés szála is, amely a Wuval
való párbeszéd (vagyis inkább: Wu kinyilatkoztatásai) során teljesedik ki. Nem tekinthetünk el
attól sem, hogy a regény végig problematizálja
a dokumentáció és a fikció, a valóságos és a fiktív
önéletírás bonyolult viszonyának kérdését, miközben még a mûfaji besorolásra tett kísérlet (útinapló? irodalmi riport? fiktív regény?) sem járhat
egyértelmû sikerrel.
A könyv többértelmû címe vállaltan szubjektív. Az Ég alatti kifejezést, mint azt az igényesen összeállított jegyzetekbõl (Salát Gergely
munkája) megtudhatjuk, a régi kínaiak használták saját hazájukra  és gyakorlatilag az egész
világra. Így a rombolás szó a régi Kína (de tágabb
értelemben az egész világ) amortizációjára és 
ha ehhez hozzáértjük a nagybetûvel írott ég Európában is használatos jelentését  deszakralizációjára, a bánat pedig az emiatt érzett személyes fájdalomra vonatkozik. Ennek a nézõpontnak a szubjektivitását maga az elbeszélõ sem leplezi, hiszen  ez a Rombolásból hamar kiderül 
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serna-Szabó András legújabb könyve fikció és dokumentirodalom izgalmas elegye. A Levin körút fikcionalitásán a szerzõ korábbi írásaiból már jól ismert szövegformálási eljárásokat, a szellemes hasonlatokat (az
éhes Micimackó léptei [...] oly szigorúak voltak,
akár egy orosz anarchistáé, aki fáklyával kezében
vonul a helytartóság épülete felé) és nyelvi leleményeket (gasztropetting; az Esterházy-rostélyos eredete örök rejtély. Gasztro-Stonehenge.) a reális keverését az irreálissal, a banálisban és periférikusban rendre megmutatkozó
filozófiát, egyáltalán: a poétikát, a kötet dokumentarista jellegén pedig elsõsorban a szövegeket kísérõ s így értelmezõ képeket (családi fotók, békebeli szállodareklámok, Krúdy-portrék,
gyerekrajzok), illetve a néhány szövegben látványosan prezentált receptleírásokat értem. Ez
utóbbi eljárás a Magyar Konyha pár évvel
ezelõtti rovatát (Friss irodalmi húsok) idézi,
amelynek éppen Cserna-Szabó András volt a
szerkesztõje.
A Levin körút szerzõje  tudjuk ezt rég  irodalmi író. Kezdettõl fogva szívesen játszik az
irodalom- és a mûvelõdéstörténet jeles alakjaival, utaztatja õket térben és idõben, gondolataikat, történeteiket kocsmai társalgások témájává teszi (ezt hívhatta Kant kocsmafilozófiának). S minthogy novelláinak sokszor irracionális helyzeteit lépten-nyomon irodalmi környezetbe ágyazza, szinte természetes, hogy a könyv
alcíme  hasnovellák, gasztroesszék  már elõrevetíti: a tematika, az evés (fogyasztás) és a fõzés (elõállítás) ebben a kötetben az irodalmat,
az olvasást-értelmezést és a hagyományból táplálkozó mûvészi teremtést modellálja: A maradék a legmagasabb kérdése a gasztronómiának.
A resztlibõl egyszeri, soha többé meg nem ismételhetõ csodákat alkotni, igen, ez az, ami valóban mûvészetté emeli a konyhaszakmát [...]
Az alkotó itt teljesen magára marad [...] Csak a
maradék van, a mûvész és az Isten.. Vagy ahogy
ez a narrátor felmenõjének hasából hangzik:
Nincs olyan, hogy én szavam meg te szavad.
Szó van, csezmeg. Mindenki beszél összevissza,

Kultúrmisszió és önleleplezés
a kínaiak éppen hogy fejlõdõként élik meg országuk metamorfózisát. Csupán a régi értékekhez ragaszkodó, a gazdagságot nem pénzben
mérõ embernek jelenti ez a változás a pusztulást.
(Mellesleg a jelenlegi kínai történések pesszimista kommentárjának szempontjából nem lényegtelen a szerzõ kelet-közép-európaisága sem.
A mû hõse, László elvtárs ki is fejti egy helyen:
Magyarország és a környezõ államok megtapasztalhatták a közelmúltban, hogy az annyira várt
kapitalizálódási fordulat nem hozza el az általános jólétet, fejlõdést.)

Krasznahorkai László: Rombolás és Bánat az
Ég alatt, Magvetõ, 2004

Annak a fejtegetésébe most nem megyek bele,
hogy milyen mértékben fedezhetõ fel a narrátori
hangban a szerzõi személyiség. Mindössze
annyit említenék meg, hogy ugyanaz a keresõkutató, egy régebbi kor eszményei alapján a jelen
értéktelenségével szembesülni nem tudó hõstípus
képviselteti magát a Rombolás ban, mint a korábbi Krasznahorkai-mûvek java részében. Az
elbeszélõ-riporter vélekedései több kritikus ellenszenvét is kiváltották. Ezen azonban egy, az
értékeket relativizáló és a nagy elbeszélések, világmagyarázatok iránt bizalmatlan korban talán
nem is kellene csodálkozni. Hiszen a jelenleg
uralkodó irodalmi beszédmódoktól lényegesen
különbözik Krasznahorkaié. Felesleges lenne tagadni, hogy valóban felmerülnek problémák a
regénnyel kapcsolatban. A Rombolás ban a narrátor szinte rögeszmésen követi határozott magánvéleményét. Korunk szellemiségétõl nagyban idegen az erkölcsfelfogása. De ezek még
nem jelentenek gondot, legfeljebb bizonyos olvasói elvárásokat nem elégítenek ki. Valóban zavaró viszont az az árnyalatlan, leegyszerûsítõ,
fekete-fehér látásmód, amely alapján az elbeszélõ gyakorlatilag két nagy csoportra (jók és
rosszak) osztja az embereket.
Amennyire zavaró lehet a regény hõsének monologikus szólama, legalább annyira katartikus
élményhez juttathatja az olvasót (ha hajlandó elõítéleteit, saját korának berögzült gondolkodási
sémáit félredobni) ugyanennek a személynek az
önleleplezése, önfeltárása. Mert bizonyos szempontból a narrátor kíméletlen önelemzése is ez a
könyv. (És mindegy most, hogy ez az elbeszélõ
mennyire azonos a szerzõvel avagy mennyiben
kitalált személy.) A narrátoré, aki nem rest önmagát gyarlóságában, hibáival megmutatni. Aki
tud nagyon gyenge, elesett, igazán emberi lenni,
amikor például Wu tulajdonképpen igen egyszerû magyarázatát hallgatva letisztul a gondolkodása és elérzékenyül a teaházban.
A könyvnek ezt az önleleplezõ vonulatát hol
kevésbé, hol (fõleg az önreflexív részekben) erõ-

sebben, de végig jelenvalónak érzem. Érdemes
megfigyelni László elvtárs idegenvezetõjének,
Jinek az alakját, aki már megjelenésében is parodisztikus figura, de beszéde még inkább azzá
teszi. Bárhol járnak, minden egyes alkalommal
siet a többiek tudomására hozni, mennyire értéktelen az, amit éppen látnak. Teátrális, fontoskodó ember. Igyekszik magát roppantul mûveltnek mutatni. Az elbeszélõ nyilvánvaló nevetségessége miatt egy idõ után csak Ji mesternek
hívja õt  de van egy pillanat, amikor ráébred,
hogy a környezetében lévõ emberek számára õ
ugyanolyan bohócnak tûnhet, mint amilyennek
õ Jit tartja. Ez a közvetett beismerés mindjárt
zárójelbe is teszi az elbeszélõ korábban elhangzott kérlelhetetlen monológjait.
A kerettörténet példázatszerû értelme ennél is
jobban lefokozza az elbeszélõ szerepét: a buszon,
ahol László elvtárs és a tolmácsa is utazik, egy
csúnya, jelentéktelen nõ kinyitja az ablakot. Hideg levegõ csapódik be, az utasok fáznak. Amikor az egyik utas, miután behúzta az ablakot,
kikérdezi a nõt cselekedetének okáról, az azt feleli, hogy szereti a szelet, mert nem látja senki,
mégis van. A történet a régi kínai kultúra továbbélésének analógiája: ha az egész közösséget
nem is hatják meg az egykori értékek, az egyes
emberben, belül még tovább élhetnek. És
amennyiben ez így van, akkor felesleges volt az
elbeszélõ igyekezete. Beszélgetései, a meggyõzésre irányuló törekvései célt tévesztettek, hiszen
a hagyomány tovább élhet az emberekben, a
nagy tömegekre meg úgysem lehet ráerõltetni.
A Rombolás ban Krasznahorkai következetesen halad tovább az önmaga által kitaposott ösvényen. Nem befolyásolja õt, hogy az írásai a
mai magyar prózában társtalan kísérletnek tûnnek. Ha valamiben, hát ebben kérlelhetetlen: a
saját útjáról nem hajlandó letérni. Szerencsére,
mert így egy teljesen hiányzó nézõponttal gazdagítja irodalmunkat (amelyre talán egy másik
kor majd nyitottabb lesz).

DARVASI FERENC

Nem rossz étvágy
szavakat hány, nincs olyan, amit valaki már ne
mondott volna. Ehhez kapcsolódva az evést kiemeli megszokott kulturális közegébõl, s ontológiai fejtegetések kiinduló- és végpontjává nemesíti (a halál édes, akár a kõttes rétes). E nemesítés egyik leginkább bevált módja az intertextusok alkalmazása, ami a gyakori parafrázisok
(például Micimackó, Az átváltozás, Bajnokok
reggelije) jól bevált szövegépítõ eleme CsernaSzabó András novellisztikájában. Az alcím
ugyanakkor nem csupán a könyv tematikájára
vonatkozik, de arra a fura, a több szövegben is
felbukkanó, fentebb már citált másod- vagy segédnarrátorra, aki a magyar irodalom generációs
tradícióját idézõen jótékony atyai fölénnyel
olykor-olykor átveszi a szót az elbeszélõtõl, s
akit ez az elbeszélõ apám hasa-ként aposztrofál. Ilyenkor együtt fõznek (ki) valamit, amibõl
 a Cserna-Szabó-i prózavilág jellegének megfelelõen  többnyire valami vidám, vagy éppenséggel keserû, vagy esetleg édesbús, máskor
azonban inkább szalonnásan nosztalgikus, de
mindenképpen fogyasztható (olvasható) keletkezik.
Rögtön a nyitóírás, amely voltaképpen a könyv
elõszavának tekinthetõ, irodalmi értelmezési
tartományokat tár fel az olvasó elõtt (Mikor a
Jóisten vendéglõ volt). Erre utal az Ujházy-kakaslevesrõl szóló szöveg mítosz-játéka is, amely
az aranykortól (A Jóisten egy hatalmas vendéglõ volt, s az emberek hajnalonta arra ébredtek,
hogy verandának teríti a világot.) a halhatatlanság elvesztésével járó hanyatlásig építi fel a
történetet: A Jóisten még üvöltözött kicsit [...]
aztán legyintett egyet, mint akinek minden mindegy, és kihúzta a kockás terítõt a verandának terített világ alól.. A novella elõszó funkcióját a
vonatkozó Vörösmarty versre tett intertextuális

utalások is biztosítják: az aranykor letûntével a
bársonyfüggöny mögül farkaséhesen lépett elõ
a Kaszás [...] vérfagylaló keze emberfejekkel
lapdázott az égre, emberszívekben dúltak lábai.
S hogy a kötet nyelviségében is megtapasztalható nosztalgia milyen tud lenni, ha a szokványos melankolikus fátylat ironikus szocreál
mázzal borítjuk, arról a könyv utolsó elõtti fejezete tudósít: bolgár pontyból készült magyar halászlé a Fekete-tenger partján, Aranypók-emblémás fürdõgatya, gyûrött Filtol cigaretta, valamint a fõhõs kontyos édesanyja, akit az uzsonnakészítés díszletei okán a Zsiguli-pótkeréken
löncshúsos kenyér kenésének Mozartja-ként
említ fanyar humorú fia.
Az álmoskönyvek és kalendáriumok atmoszféráját idézõ betétekkel gazdagított Levin körút
sok mûfajú s talán épp emiatt nem mindig egyenletes színvonalú kötet: van esszéisztikus prózai
óda a konyharuhához, elolvashatjuk a szóba hozott tengerparti családi nyaralás fragmentált bemutatását vagy a macskajaj fajtáinak áltudományos rendszerezését, s mintegy harminc oldalon
keresztül bogozhatunk egy egyetlen lezáratlan
(értsd: pont nélküli) mondatból álló, tökéletesen
kivitelezett, bár tematikailag nem éppen ebbe a
könyvbe illõ (mondat)novellát. Problémát jelent
ugyanis, hogy a cím alapján elvárt gasztronómiai
kötöttség néha megterheli a szerzõi fantáziát: például az utóbb említett, kötetbeli helyét tekintve
kicsit öncélú A Kelkáposzta Illat Egyházában a
hrabali dikciót idézõ mellékmondat-zuhatag valósággal elmossa a szöveg ilyen irányú utalásaitmotívumait, ami ugyanakkor érezhetõvé teszi a
szövegbeli kelkáposztaillat poétikai funkciójának bizonytalanságait. Az egyébként remek Kafka-átiratban (La botella de vino vagy a ganajtúró
változásai) mindössze a katalán kurtizánnal

Cserna-Szabó András: Levin körút, Ulpius
Ház, 2004
együtt töltött vörösbor, valamint az emberré változott féreg eredeti kötelessége ([e]gy elhullajtott sajtdarabot kellett volna az erkélyrõl a szoba
sarkába szállítania.) sejteti, hogy hasnovellákat tartalmazó kötetet olvasunk.
A Levin körút szövegeinek igazi finomsága a
bõséges erotizmussal fûszerezett tálalás  de
hogyan is lehetne másként egy olyan kötetben,
amelyben a narrátor egy helyütt a húsok húsát
keresi (meg is találja), amelyben a barack íze
és illata [...] a nõi melléhez hasonlatos s amelyben még a sertésköröm is törõdésre vágyik.
(Ajánlott: vörösborral, lassan szopogatva.)
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z erdélyi falu, a székelyföldi paraszti társadalom ellen elkövetett legsúlyosabb
huszadik századi merénylet regénye a
Gondos atyafiság. Erre a következtetésre juthat a mai kritikus abból a világmagyarázó
bölcsességbõl kiindulva, amit Szabó Gyula regényének egyik falusi nagygazda-szereplõje ad
elõ a regényidõ szerint 1949 decemberében s a
cselekmény egyik utolsó elõtti helyszínén. Ama
privát helyszínen, egy disznótorban, illetve áldomás alkalmával megfogalmazódó vélemény
ugyan egy ellentmondásos, életelveit könnyen
váltogató figura szájából hangzik el, mégis fenntartásra érdemes meglátásnak tekinthetõ közel
fél évszázad múltán is. Jól ki tudott menni ráncából a világ!  mondja ama decemberi napon
Gondos Pál.  Még ezelõtt öt esztendõvel is nyugodtan feküdt le az ember, s nyugodtan kelt, mert
tudta, hogy háza, birtoka, marhája, mindene biztonságban van. Pedig azelõtt is elég zavaros volt,
két háborút is átvészeltünk, ellenséges hadsereg
ment keresztül a falun nemegyszer, de ha egyszer
ép bõrrel megúsztad, nyugodtan hajthattad álomra a fejed. Az ember valahogy biztosnak érezte
a lába alatt a földet, mint az eget a feje felett.
(II/251-252.)
A mû címe családregényt ígér, az elõtörténetet
magában foglaló rövid elsõ fejezet viszont már
egy nagy ívû falusi társadalmi tabló befogadására
készít fel, mely tabló a huszadik század közepi
erdélyi falusi társadalom rövid idõ alatt lezajló
megingatását, összeroppantását, drámai próbatételeit ábrázolja, sok tekintetben a móriczi modellt követve. A drámai töltetû események viszonylag rövidre szabott regényidõt kívánnak, s
valóban alig több, mint fél év ez az idõ, 1949.
július 9-én kezdõdik, s 1950. február 21-én fejezõdik be.
A kezdetben mondhatni felsejlik a vég. A székelyloki Gondos család hargitai kaszálóján egymásra talál egy néhány hétig tartó kaland idejére
a falu két lázadó, markáns alakja, Julis és Miska,
feltûnik Eszti makulátlan figurája, s beszûrõdnek
a falu hagyományos rendjének megbontására
kész erõkrõl szóló hírek. Szabó Julis származását
tekintve a falu szegényparaszti rétegéhez tartozik, viszont a véletlen folytán, fogadott gyermekként a nagygazda Gondos család örökébe kerül,
azonban mind a vagyont, mind az érdekbõl kötött
házasságot odahagyja, s miután igazi szerelmét,
a szegény sorsú Akácos Sanyit sem sikerül viszszaszereznie, fiatalkori tragikus vétségéért fizetnie kell, azaz csalódottan készül elhagyni a falut
is: az elsõ, aki a városban próbálja újrakezdeni
félresiklott életét. Akácos Miska a Faluháton lakó
szegények közül való, mégsem a kommunista
párt által megszabott  s a testvérbátyja által követett!  utat járja, mint sorstársai nagy része,
hanem saját erejében bízva keresi egyéni boldogulását, s a Középszeren, a módos Gondos Esztiben  nem kis korlátokat legyõzve  meg is találja az eszményi élettársat. Eközben pedig zajlik
Székelylok hatalmi-politikai átrendezõdése, Miska apját, a falu pásztorát teszik meg néptanácsi
elnöknek Gondos Mihály falubíró helyébe, Miska testvérbátyja, Sanyi meg faluja kollektivizálásának egyik élharcosa lesz, miközben állandó

Székelylok
kutyaszorítóban

lelki tusát vív önmagával mind az élesen felvetõdõ társadalmi kérdések emberségesebb megoldása érdekében, mind magánéleti téren, a családi béke megõrzéséért. Végül is kitart felesége
mellett, habár nagy kísértést jelent számára régi
szerelme, Julis, akit társadalmi korlátok miatt
nem vehetett feleségül annak idején, ámbár most
hosszabb párttanfolyamra küldik a városba, éppen akkor, amikorra Julisban megérlelõdik az
elhatározás egy új, városi egzisztencia megteremtésére.
A magánéleti keresések és próbatételek hátterében zajlik a magántulajdon tervszerû kisajátítása, a falu szovjet mintájú erõszakos átalakítása, a szövetkezetesítés. Magának a folyamatnak
a hiteles szépírói ábrázolását egy alapos társadalmi és lélektani igényû közelítés szavatolja.
Talán ez a kettõs igénybõl fakadó ábrázolásmód,
no meg egy megbízható iránytûnek az író által
való hûséges követése emelte/emeli ki a Gondos
atyafiságot a kor sematikus irodalmi produkciójából. Az 195561 között trilógiaként megjelentetett Gondos atyafiság tá madások kereszttüzébe került, a dogmatikus irodalompolitika és
-bírálat papjai kikezdték a regényt és szerzõjét
1956 után, a külsõ, ideológiai elvárásokat meg
is sínylette a trilógia harmadik kötete, de a mûben
érvényesülõ szemlélet- és ábrázolásmód túlélte
támadói feljelentésekkel felérõ véleményezését
és kritikáját, sõt az 1964-ben megjelent átdolgozott és újraírt változat (mint második kiadás
jelent meg) négy évtized múltán is érvényes üzenetet hordoz. Nem valamiféle végérvényes és
az akkori pártdirektívákat követõ választ adott
még a szövetkezetesítés 1962-es teljes befejezése után sem a felvetett kérdésekre, ehelyett
inkább a sejtetés, illetve az elkerülhetetlennel való kényszerû barátkozás gondolatát választotta
az író.  Most már jó kell legyen úg y is... 
hangzik el a regényidõ utolsó napján Miska szájából, aki miután megtalálta élete igazi párját, a
saját maga gazdája akart lenni. (II/280.) A legfõbb gondolat ebben a regényben nem is a földindulással felérõ társadalmi változás kérdéseire
adandó úgymond pártos válasz, hanem az ezeken
felül álló emberi sors faggatása egy ifjú pár, Miska és Eszti példáján keresztül. Mindketten szabad
individuumként voltak képesek a választásra, tehát beteljesedhet az író sugallata szerint a törvény
esetükben, hogy tudniillik a párhuzamosak a végtelenben találkoznak.
A kompozíció terén a leginkább szembetûnõ
sajátossága a mûnek, hogy a magánélet és a közélet síkján zajló legfontosabb események általában egyidejûleg mennek végbe (például a megszöktetett Julis kontyolója Gondoséknál és egy
falugyûlés a kultúrházban, decemberi disznótor
Gondos Pálnál és a kollektivizálás menetében
döntõ fordulatot hozó falugyûlés a kultúr-

Szabó Gyula: Gondos atyafiság, III. Regény,
Pallas-Akadémia Könyvkiadó, 2004
házban). A magánéletet meghatározó események
helyszínei az erdei szállások és kaszálók a Hargitán, valamint az érintett szereplõk portái a faluban, míg Székelylok közéletének, társadalmipolitikai erõvonalainak, a helyi hatalom akcióinak a bemutatására a tánctermet-kultúrházat,
a kocsmát és a faluházát választja a szerzõ. Mûvészi jelentõséggel bír továbbá, hogy a fordulatot
hozó döntõ eseményeket, például Akácos Miska
menyecskeszöktetését több nézõpontból mutatja
be a szerzõ: 1. a szomszéd gazdák (Pallós Ferenc
és Berci) elbeszélésében, akik az érintettel az
igazi hír közlését késleltetik (vö. I/48-51.), 2.
magának a férjnek, Gondos Palinak a nézõpontjából, aki saját szánni való helyzetét mintegy kívülrõl értelmezve egyes szám harmadik személyben beszél megalázott önmagáról (vö. I/52.), 3.
a saját megalázottságán felülkerekedõ férj belsõ
monológja által (vö. I/53.), és végül 4. a hírt Gondos Dénessel, a szövetkezetesítés iránt némi mérsékelt érdeklõdést mutató nagygazda rokonnal
körülményeskedõn közlõ Pali elbeszélésében
(vö. I/54-55.).
Lineáris elbeszélést választ végig Szabó Gyula, a narrátor folyamatosan elõre, a végkifejlet
felé haladva adja elõ az eseményeket, de az elõrejelzésekkel és visszautalásokkal igen sûrû szövésû regényszövet alakul ki. Ritkán ugyan, de
olyan nyelvi leletekhez is fordul a szerzõ, amelyek a mû cselekményének, illetve megírásának
az idejére jellemzõ kollektivista jelszavakkal ellentétben az egyént dicsérik Alkalmas lehet erre
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az egyéni és közösségi szabadságjogokkal élni
tudó székely család krónikája például, s ezáltal
még inkább fölerõsödik a kommunista rendszer
alaptendenciája: a szabadság semmibevétele és
a magántulajdon felszámolása. A szövetkezeti
székházul lefoglalt Gondos-ház falára, az ablakok alá 1950 telén piros tábla kerül fel, rajta a
semmitmondó mozgósító szöveggel (Dolgozók, ne habozzatok! A kollektív gazdaság a jólét
útját nyitja meg!), figyelembe sem véve, hogy
a homlokzaton a friss meszelés alól is elõsejlik
a fekete betûs felirat, amely az egykori tulajdonosok nevét hirdeti egy istentagadó világban is:
Isten segedelmébõl építtette Gondos András és
neje Török Eszter 1892-ben. Nemcsak egy 19.
századi apokrif kéziratos családi krónika (Nemes
Udvarhely Székben Székelylokon lakó Gondos
familiának Genealogiájokról való írás) szövegét
építi be az elbeszélésbe az író, hanem magát a
krónikát és inventáriumokat mint megõrzött tárgyi örökséget adja az egyik Gondos utód kezébe
azon a szeptemberi vasárnapon, amikor az õsi
portát lefoglaló s annak minden javát leltárba
vevõ helyi hatalom képviselõivel való konfliktust
beszéli el. Gondos Pál Akácos Mihállyal száll
szembe: Ha elnök vagy, meg tudnád-e mondani,
ki van még olyan ebben a faluban, aki 1811-ig
visszamenõleg ilyen inventárral tudja igazolni a
maga törvényes jussát? A te dédapáid s ükapáid
hol voltak akkor, amikor a Gondosok ezt szerezték, meg tudnád-e mondani?  Meg én fejbõl:
jobbágyok voltak, túrták az ükapád földjét, ott!
 Jobbágyok? Hol volt itt jobbágy? Annyit igazán tudhatnál, hogy itt nem volt jobbágy, a székelyek szabad emberek voltak mind, az boldogult, aki arravaló volt. De aki csak hevert az árnyékban, az akkor nem boldogult, mint most,
hogy vasárnapra kelve kapjátok magatokat, s egy
fél óra leforgása alatt kézrevesztek mindent, amit
egy család száz, kétszáz esztendõ alatt nehéz
munkával, fáradsággal összegyûjtött, szaporított,
s hagyatékolt. Itt van, né  rázza meg a rongyos
könyvet, mintha minden õsét vádló tanúságtételre hívná -, írásba van foglalva! (...) A kemény,
nagydarab ember, szokott nyugalmát és higgadtságát elveszítve, felindultan rázza kezében õsei
kézírásos leltárait. Mezei viszont, a máskor mindenért lobbanó, hirtelen természet, most kimért
nyugalommal fogja le Gondos Pál kezét a könyvvel együtt:  Tudod mit (...)? Menj ki az
árnyékszékre, s törvényesen töröld meg a hütös
fenekedet a dédnagyapád izzadságos leltárjával,
érted-e? Ez a törvény! Irány az árnyékszék!...
Nem mész? Akkor megtörlöm én.  Kikapja
Gondos Pál kezébõl a könyvet, kitépi a lapot a
leltárral, s olyan mozdulatot tesz, mintha ülepét
törölné.  Nesze, apellálj! S ha esetleg nem tudnád, vésd a begyedbe, hogy proletárhatalom van
(...). Van-e még valami pótlólagos sérelmed (...)?
Mert mi direkt azért vagyunk itt, hogy a kulákok
panaszait meghallgassuk, s tõlünk telhetõen orvosoljuk.(I/293.) Figyelemre méltóak azok az
információk, amelyeket a regény nyújt a természettel összhangban élõ emberrõl, a különbözõ
munkafolyamatokról, emlékezetesek a plasztikus
természeti leírások, illetve nyelvi szinten a
székely nyelvjárásnak sok-sok fordulata, tájszava, valamint a kifejezés tömörségét szolgáló,
mondhatni egyszeri nyelvi egységek, mint amilyen a beljebbel, beljebbelõs, eltétlenülten, fecskézik a pillantása, karjait feje alá vánkosítja,
majd-ozott, megrestül (a kasza), odaváltozik
(a búza színe), ösvényel.
Mondhatni enciklopédikus mû a Gondos atyafiság, a hagyományos erdélyi magyar falu világát
foglalja magában, s azt ma is hangsúlyozni kell,
hogy erre akkor vállalkozott Szabó Gyula, amikor a hazai köz- és irodalmi életben, úgymond
az ideológiai és esztétikai fronton a legkilátástalanabb volt a helyzet hiteles faluregény írására.
Az erdélyi fa lu huszadik századi alakulástörténetét, a falurombolás regényét bizonyára már
meg sem lehetett volna írni a romániai diktatúra
végnapjaiban. Erre már Páskándi Géza vállalkozott 1988-89-ben budapesti mûhelyében, megírván A sírrablókat.
* (Bizonyára szokatlannak tûnik, ha a kritikus
megjegyzi e helyen, hogy udvariatlan gesztusnak tartja a kiadó részérõl azt a döntést, miszerint egy regényt, ami viszonylag nagy olvasóközönségre számíthat, nem az elvárt és általánosan elfogadott szövegbetûvel szedet, hanem a jegyzeteknek szánt 8 pontos betûözönnel riasztja el fõleg azokat az új olvasókat, akikre a Szerzõ gondolt mûve újrakiadásakor.)
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ichard Rorty nyomán mondhatjuk, hogy
az általános értelemben vett szótár mint
nyelvhasználati kifejezésforma, paradigmatikus beszédrend, nyelvi játék: eredendõen
nem valahol odakint a világban van, hanem
bennünk, a nyelvalkotó ember sajátos képességeiben és kulturális létezésmódjában rejlik. A
szótár tehát emberi mû, humán konstrukció,
egyén és közösség identitását meghatározó öszszefüggésrendszer  akár elvont értelemben,
mint egyetemes jel- és jelentéshálózatot fogjuk
fel, akár pedig konkrétan, mint szavakat feltérképezõ, összegyûjtõ módszert és annak kézzelfogható eredményét vesszük figyelembe.
Akár tudományos teljesítményként, akár mûfajtágító szépirodalmi konstrukciós elvként értékeljük. Mert csak legújabban is a legkülönfélébb világszemléletû írók kísérleteznek a szótár-forma (a lexikon- vagy enciklopédiaszerûség)
játékos-komoly formaszerkezetet alakító lehetõségeivel  elég csak Milorad Paviæ Kazár szótárára vagy Temesi Ferenc Por címû regényfolyamára, Czakó Gábor társadalomkritikai szótárkönyv-eire (magyarmagyar nagyszótárára) vagy Szilágyi Ákos ironikus szittyaszótyár-ára gondolnunk. És fikció és (ál)dokumentaritás, vagy éppenséggel tényadatoló konkretizmus ilyen szövegszervezõ eljárásai gyakran
kétségtelenül a megõrzés, az átmentés erõteljes
szándékát is feltételezik.
Ha nem is a hagyományõrzés furorja  ezt az
indulásában és eddigi pályafutásában még a
transzszilvánizmus utóhatásaitól is rugódozó
szerzõ (foucault-ibarthes-i értelemben: a szerzõ neve) amúgy is elképzelhetetlenné teszi ,
ám valamiféle könnyeden nemes önazonosságfelismerõ és -értékelõ szenvedély már igencsak
átjárja Sántha Attila új könyvét: a Székely Szótárt. Nem puszta posztmodern gesztus, geg vagy
poén tehát a székely nyelvjárás jellegzetes és különleges szavainak, kifejezéseinek a felgyûjtése
 noha nem is áll távol a mélyebb ismeretelméleti
alapozottságú posztmodernizmus nyelvközpontúságától. (Egyébként is alighanem csak Magyarországon rögzült tévesen  és egyfajta ízlésuralmat kiszolgáló módon  a posztmodern
merev távolságtartása a kollektív etnikai tradícióktól; a nyugati világban a friss szellemi áram-
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émes aprófilológiai kutatómunkára kényszerített Király Zoltán harmadik verseskötete, a Lejárhatás, kiderítendõ, mely
versek jelentek meg korábbi köteteiben is. Szerzõ
most újraközli  néhány vesszõnyi eltéréssel, apró formai változtatásokkal  körülbelül öt, kötetben már megjelent versét, és két esetben régi
címmel hoz új szöveget, sõt ez utóbbi régi-új
szövegek egyike éppen a címadó vers. A körülbelül azt jelzi, hogy nem zárható ki fel nem
fedezett újraközlések jelenléte, szolgáljon erre
nézve hivatkozásul A helyzetrõl megismétlésének története: a két évvel korábbi Avantgárd keserves tartalomjegyzékbõl kimaradt a cím, habár
a szöveg ott olvasható a 39. oldalon.
Fentiek okán szóban forgó harmadik Király
Zoltán-könyv egyszerûen nem engedi, hogy csak
az önmagában vett corpusra figyeljünk, szorosan
kötõdik az elõzõ két kötethez (Szombat, szobámban képzelõdöm, 2000; Avantgárd keserves,
2002), folyamatosan utal rájuk és idézi azokat.
Ilyenformán akár egyetlen fejlõdésregénnyé olvasható össze a három könyv, jól nyomon követhetõ a lírai beszélõ változástörténete, amely
az önmaga változásával szembeni reménytelen
ellenszegülés története is lehetne. Az önidézetek
visszafele néznek, miközben az új szövegek
mintha a valami mássá alakulás folyamatának
visszafordíthatatlanságát sugallnák. A textusok
itt már határozottan erõsebbek, a csattanók átgondoltabbak, egyre kevésbé olcsók. Korábban
meghatározó vonás volt az erõltetett hatásvadászat, ez a jellemzõ mostanra jelentõsen megszelídült. Az elsõ két kötet anyaga kvázi a sosemvolt-sosemlesz illetve volt-nincs hiány költészeteként írható le, most azonban ez a költészet
átbillent a cinizmus-, irónia-palástolta vágy irányába. A vágy maga is bizonyos értelemben éppen a hiányt jelöli, de nem azonosítható azzal,
nem a kiüresedés fele mutat, hanem a feltöltõdés
reményét hordozza magában. A vágyakozás, reménykedés azonban most még nehezen felvállalhatónak tûnik a lírai beszélõ számára, aki az
érzelgõsségbe fordulás csapdáját is valós veszélyként érzékeli, ezért erõs öniróniával igyek-

(Székely) szavainkban élünk
latok sokkal érzékenyebbek nyelvjáték és közösségi nyelvi hagyomány sokszínû összefüggéseire.) A költõ Sántha Attila az ilyesfajta nagyvonalú és elfogulatlan, valódi nyelvszeretet és nyelvi fogékonyság vezérelte tendenciákhoz kapcsolódva indult szókeresõ, szófordulat-nyomozó,
szólás-felderítõ útjára, s amit így létrehozott, az
valódi tájszótár és más is: közvetlen írói öntanúsítás, személyes vallomásféle.
A könyv hiteles és gazdag, sõt élvezetesen és
lelkesítõen értékmegtartó (szak)munka  miként
minden tájszótár, például az Új Magyar Tájszótár
is, amelynek elõszavában szabatosan leszögezik,

Sántha Attila: Székely Szótár, Havas Kiadó,
Kézdivásárhely, 2004

hogy olyan szavakat tartalmaz, amelyek nem részei az irodalmi, illetõleg a köznyelvi szókincsnek, hanem a nyelvjárásokban élnek, s ekképpen
a régi és az elsüllyedõ magyar népélet felbecsülhetetlen értékû hírhozói. Az autentikus nemzeti
önismeret és nyelvi öntudat örökbecsû thesaurusának, kincsesházának alkotóelemei. A Székely
Szótár nem akadémiai, de nem is mûkedvelõ kézikönyvként járul hozzá tudományhoz és önbecsüléshez, önreflexív történelmi-regionális helyzettudathoz és irodalmi-nyelvmûvészeti örömszerzéshez. Nagyon is professzionális (szocioés etno-)lingvisztikai, akár nyelvföldrajzi, nyelvjáráskutatói felkészültség  s emellett lebilincselõ irodalmi olvasmányosság jellemzi. Mert a
használati útmutatókat, az adatgyûjtési módszereket, az adatközlõk névsorát, a hivatkozott szakmunkákat (például Kriza János 1863-as székely
népköltési gyûjteményét és tájszótárát /Vadrózsák/ vagy Szabó T. Attila Erdélyi Magyar Szótörténeti Tárát  más nyelvjárási atlaszokkal és
egyebekkel együtt), vagy a szómagyarázatokat,
köznyelvi példamondatokat, a szavak területi
használatát gondosan feltüntetõ precizitás a mai
nyelvállapotot tükrözõ színes elevenséggel, nyitottsággal, a szavak, szókapcsolatok, mondások
továbbgyûjtési lehetõségeinek érzékeltetésével,
valamint igen gazdag szemléltetõ irodalmi példaanyaggal bõvül ki. Népmeséktõl, balladáktól
Apor Péterig, Mikes Kelemenig, Benedek Elekig, Kós Károlyig, Nyirõ Józsefig, Tamási Áronig és mai erdélyi írókig, Kallós Zoltántól Kóka
Rozáliáig számtalan forrásból idéz a szerzõ példamondatokat, amelyekben az illetõ szó szerepel, de újságokból, néprajzi, történeti vagy bármilyen tárgyú egyéb könyvekbõl, publikációkból
is vesz illusztráló szövegrészt. Jelzi, hogy mely
szavakat ismertek már az elõzõ szótárak is, így
még inkább felértékelõdik azoknak a jelentõsége,
amelyek alakjukban vagy új jelentésárnyalatukban most kerülnek felszínre. Megtudjuk például,

hogy a pisolyog (huncutul mosolyog) szót
már Kriza is számba vette, de most egy idevágó
pikáns részletet is olvashatunk a kiváló székelyudvarhelyi prózaírótól, Lõrincz Györgytõl; tájékozódhatunk, hogy mondjuk az acsongat azt
(is) jelenti: csinosít, s a zsunál vagy zsumál pedig: az asszony veszekszik. (És így
tovább.) Székely szó az, amelyet kizárólag székely ember használ, szögezi le a szerzõ, de bárhol
a világon, a tájegységtõl (a Székelyföldtõl) függetlenül is, hiszen székelyek élnek a magyar
nyelvterület számtalan pontján (Bukovinától,
Moldvától a Barcaságig, sõt tovább, egészen a
Dunántúlig); ezzel tehát mintegy ki is egészíti a
szokásos nyelvészeti tájszó-definíciót. Viszont
vannak a Székelyföldön is használatos erdélyi
vagy általános népi szavak  s ezeket akkurátusan
különválasztott ún. mellékszótár tartalmazza. S
a könyv végén pedig ott áll a kedvgerjesztõ felhívás: gyûjtsön Ön is székely szavakat! Emlékezetfrissítõ, gondolatélénkítõ, értékmentõ akció ez,
s ma már interneten is könnyíthetõ-gyorsítható,
hogy az eddigi több ezer ízes szó mellé a várható
új kiadásban a többi is odahelyezhetõ legyen.
(Székely) szavainkban élünk  nyelvében
él a nemzet, és szavainkban élünk mi, székelyek
 hangzik a könyv elõszavából (illetve a Székelyföld folyóirat 2004/6. számában megjelent
könyvrészletbõl), s hogy aki képes kitörni a saját
nyelvét, az egyéb disznóságra is kapható; mert
teljes emberek csak legnagyobb értékünk, szavaink és a szavak mögött megbúvó észjárás vállalásával lehetünk  hiszen több az, mint érték:
levegõ, amely nélkül meghal az ész és elsorvad
a szellem. Olyan igazság ez, amiért nem kell
mentegetõzni, hogy patetikusan szól. Aki csak
pátoszt hall benne, az éppen az igazságot nem
akarja belõle megérteni. Amelynek követésével,
vállalásával viszont Sántha Attila nagy elõdeinek
méltó örökösévé lépett elõ.

BERTHA ZOLTÁN

Folyamatban, most még
szik eltávolítani a még zavarónak ható szokatlan rezdüléseket. Az ön-eltávolítás módszereként gyakran kívülrõl szemléli saját magát, objektívnek tûnõ támpontok segítségével próbálja
önnön arcát felvázolni: most városomra hó esik,
/ életemben pedig a változások kora / próbál beállni. / lassan 27 évesen, / két kocsma közt a
gyepen / kelek birokra fejemmel., Önarckép:
kaukázusi. három és fél szilvafás. / fél lófõszékely. / teljesen református. / akár kálvinista is. /
nõtlen. munkanélküli. Ezen tendencia végpontjaként is értelmezhetõ A nagy költészeti forradalom címû, a végletekig cinikus és/vagy a végletekig kétségbeesett programvers: gyalázzátok
meg / a költõket! // verjétek agyon / a költõket!
// nyírjátok ki / a költõket! // akasszátok fel / a
költõket! // ne olvassátok / a költõket! Költõ és
költészet felszámolására szólít fel erélyesen a beszélõ, és minthogy versben teszi, valójában az
önfelszámolást szorgalmazza, miközben (látszólag?) olvasójához szól. A szöveg megengedi az
ironikus olvasatot is, mely azonban teljesen kifordítja és az életben maradásért könyörgõ
kiáltásként értelmezheti a zaklatott sorokat: közhellyé vált már a felismerés, miszerint a költészet
létének egyetlen lehetõsége az olvasásban létezés.
Akár az említett, változásban levõ önmagával
szembeni szubverzióként fogható föl az is, amikor költõ átmegy  illetve, korábbi köteteinek
kontextusában: visszamegy  (anakronisztikusan) avantgardos-kassákosba, elbíbelõdve bötûvel, formával (tölcsér az Amit még kér hetnék,
a szem mozgása és a cím jelentheti a kapcsolatot
a Mert két oszlopa között, akrosztikonos az
Idõjárás-jelentés). Ugyancsak korábbi örökség
a továbbra is bevállalt társadalmi érzékenység:
a munkaügyi hivatalban / hegylakók társalognak / méregdrága fejõgépekrõl. / köpködés, bûz

és takony. / talán munkát keresnék? Itt?. A legreménytelenebb ön-védelmi magatartás e költészet esetében az, amikor költõ szórakozottan
szórakozva rövid sziporkákat, ujjgyakorlatokat,
aforizmákat gyárt (például Felkérésre, Hatodik
beszélgetés magammal, Hetedik beszélgetés magammal, Kis erdélyi módszertan, Reflexiók).
Ezek nem elhanyagolható arányú jelenléte a kötetet laza szerkezetûvé teszi: súlytalan, levegõs
habarcs tölti ki a nehezebb versek közti bõ teret.
Király Zoltán költészetének egyik kulcsverse
az A helyzetrõl, mely elõzõ kötetében is meg-

Király Zoltán: Lejárhatás, FISZ-Erdélyi Híradó Kiadó, 2004

jelent (ott viszont, mint már utaltunk rá, szamizdatként, minthogy nem szerepel a tartalomjegyzékben). Itt dramatizálódik leginkább és legtisztábban a szubjektív és a kinti világ konfliktusa,
az ebbõl adódó folyamatos válsághelyzet feloldhatatlansága: Idõnként, úgy hiszem, / Írok magam köré egy világot / Játékszabályokat szabok
(...) Idõnként úgy hiszem, / Rajzoltak körém egy
világot / Rendet szabtak (...) A beszélõ helyzetének változása valójában nézõpontváltás eredménye, illetve a változást a nézõpontváltás valósítja meg. A stabilitás, a rend, a választás szabadsága meglétének hite egy külsõ nézõpontból épp e szabadság hiányának hiteként mutatkozik. A két véglet között a kitörési pont az ignorálás lehetne, de a hit-szférába áthelyezve a
kitörés lehetõsége ugyanúgy illúzió marad:
Idõnként úgy hiszem, / Leszarom a délibábot.
Az igazi kitörési pontot paradox módon éppen a
szöveg alatt levõ be nem írt laprész jelenthetné,
amennyiben az(oka)t az idõnként-e(ke)t jelöli,
amely(ek) kívül es(ne)k a leírt idõ-intervallumokon.
A kötet kihívóan frappáns szövege az utolsó,
A Nõ. Szerves folytatása A teniszlány-típus, a
Kedvesem, a Hazaérkezés. Este., a Három tézis
címû verseknek, tizenhat aforizmatikus megállapításból áll, melyek könnyed humorral és laza
öniróniával írják le a címben megjelenõ objektum természetrajzát. Miután a lírai beszélõ
úgy van jelen a kötetben, hogy gyakran megpróbálja kivonni önmagát belõle, persze sikertelenül, menet közben stratégiát vált, és a fel nem
vállalt vágyakozás feltételezett kiváltóját próbálja a szubverzió tárgyává tenni. A kísérlet sikeressége ebben a pillanatban még nem ítélhetõ
meg, bizonyosságot a beszélõ további alakulásának nyomon követése adhatna.

P ÁLL ZITA
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okozott intellektuális részvételt igénylõ
próza a Szakács István Péteré. Történeteinek szövevénye meglehetõsen mitikus,
azonban legalább annyira életteli is. Mi több, éppen ennek a sajátságosan megköltött világnak
köszönhetõen, csalhatatlanul aktuális. A Jerikói
lonc a 2003-as év végén jelent meg, s tulajdonképpen 2004 elején került a könyvesboltokba,
az erdélyi díjkiosztók után, amikor a kritikus szeme is rövid ideig megpihen. Minden bizonnyal
ez az oka annak, hogy határon innen mindmáig
nincs írásos visszhangja a könyvnek.
A szerzõ harmadik elbeszéléskötete ez, s a
hét történet, jelenvaló egységében tekintve is,
felfogható valamely belsõ logika regényének.
Azonban az olvasás technikájának kiválasztása
már, akármiféle légyen is, bevon az író által nem
kevés leleményességgel megszervezett játékfolyamatba. Szellemi jelenlétet igénylõ, mégsem
elvont vagy száraz próza. Épp ellenkezõleg:
olyan mértékben olvasmányos, hogy fennáll a
veszélye annak, hogy fontos töredékeket minõsíthetünk mellékkörülményeknek. A szerzõ történetrészeket alkot meg; ezek egymásutánja viszont nem szakítja meg az olvasás linearitását;
ezért van szükség minden elbeszélés esetében a
végponttól számított visszafelé olvasásra is. A
befogadó aktív (teremtõ) részvétele az írói munka kiegészítõje, melynek köszönhetõen a létrejött
mûalkotás is különbnél különb formákban képzõdhet meg az olvasói tudatban.
A hihetetlen a hihetõ közegében és nem köntösében jelentkezik, ugyanúgy része a történeteknek vagy inkább történéseknek, mint a legvalószerûbb helyszínrajz vagy jellemzés. Ugyanakkor a szöveg nem beszéli túl jelképeit, metaforáit. Így történik Az utolsó csatahajó vagy Az
angyalok átjárója címû darabokban is. Mindkét
esetben az irodalmi szövegbõl konkrétan visszakereshetõek a valóság elemei, ám ez a fajta mechanikus megfeleltetés nem vezet közelebb a
megértéshez. Gyaníthatóan szándékos ez a megtévesztés, s arra hívja fel a figyelmet, hogy a
sematikus analógiák nem minden esetben kulcsai
az irodalmi mûnek. A részletek szintjén több más
esetben is elõfordul ez, s mindannyiszor egyértelmûvé válik: külsõ körülmények nem magyarázhatják a szövegben felvetõdõ kérdéseket.
Probléma és megoldás fogalmai kérezkednek az
értelmezésbe, hiszen nem pusztán a felfogás
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kárhonnan nézem a kötetet, mindenképp kikívánkozik belõlem, hogy nem
tetszik a borítója, mert nem tükröz semmit abból, amirõl a könyv szól. Kemény, de görbülésre hajlamos fedél, sötét kékeszöld hátér, a
könyv éle, szerzõk neve, mû címe, kiadó, sorozat
feltüntetése viszont fehér, és néhol barackba hajló fehér. Azonban a borítón ott a magyarázat:
Sapientia Könyvek, Bölcsészettudomány. Így
pompásan el is vegyül a könyvespolcon a méteresre terebélyesedõ Sapientia kiadványok között.
De szerencsére a cím módfelett ígéretes hangzása
kiemeli a könyvet a külcsínben megnyilvánuló
sorozatbeli kötöttségek egynemûsítõ szorítása
alól.
Selyem Zsuzsa és Balázs Imre József közös
tanulmánykötete (Humor az avantgárdban és a
posztmodernben) esetében a kétszerzõsség két
különálló tanulmány közös megjelenését jelöli,
amelyek viszont témájukat és szemléletmódjukat
nézve igen jól mûködtethetõk együtt. A kötet
szerzõi többek között olyan kérdések felvetésével kacérkodnak, mint: mi a modern? mi a posztmodern? mi az avantgárd? mi az irodalom? Közben tisztában vannak azzal, hogy elõttük már
számtalanszor megkíséreltek válaszolni azokra,
és a maradéktalan, mindent átfogó válaszadás
szinte lehetetlen. Megközelítésmódjuk viszont
kitüntetett figyelmet érdemel, mivel új perspektívákat érvényesít (és nyit) a humor szerepének
a megértésében a huszadik századi irodalom fordulatainak vizsgálata során, amelyben az irodalmat az emberi kommunikáció egyik sajátos formájaként tekintik, illetve az általuk vizsgált idõszakokat és jelenségeket a társadalmi, valamint
politikai összefüggéseket is figyelembe véve tárgyalják.
Balázs Imre József Az avantgárd irodalmi
kommunikáció változatai címû tanulmánya az
avantgárdra vonatkozó reprezentatív elméleteknek a bemutatása és ütköztetése által újszerû eszmetörténeti és irodalomszociológiai áttekintést
nyújt a modern és az avantgárd irányzatokról,
valamint azok fogadtatástörténetérõl. A modernséget egy olyan korszakként vizsgálja, amelyet
a posztmodern felõl » visszatekintõ« pillantás
hozza létre. Ami legalább olyan fokú paradoxon,
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Hihetetlen a
hihetõ közegében
vagy megismerés a tétje az olvasásnak, hanem
rejtvény-feladatként is elképzelhetõek egyenként
a darabok.
A Statiszták elbeszélés-története például, valamint az idõközben elkészülõ dokumentumfilmé egymás alternatívájaként mûködnek. A két
valóságos(nak vélt?) szereplõ így lesz egy elképzelt jövõ paródia-filmjének még csak nem is
fõhõse, pusztán statisztája. Ha pedig a két beteges, öregedõ, elcsúnyult és egymásra unt ember
felõl szemléljük a fiatal pár szörnyû tragédiáját,
igen nagy eséllyel jutunk a középkorú szállodai
szobalány következtetésére: Így legalább boldogok voltak az utolsó percig. Tulajdonképpen egy
szerelem két lehetséges vége a két alternatíva.
A Jerikói lonc fõszereplõje egy pályáját ingatlanügynökösködésre cserélt tanár, aki büszke
arra, hogy régen (még a közvetítõi munka tetõzése idején) mennyire racionálisan tudott élni,
mérlegelni. Abból az idõbõl származik az az elhatározása, hogy valamiféle biztonságos kalandba bonyolódik kikapcsolódás gyanánt. Megismerkedik Dórával, akinek a további jelenléte a
teljes életét újrastrukturálja. A szöveg szintjén
is a lány megjelenése mozdítja el a történésszálakat. Az elbeszélés során legalább két történetsor váltakozik folyamatosan és kiszámíthatatlanul egymással. Néhol a síkok összecsúsznak, helyet cserélnek egymással. A kegytemplomhoz
való utazás ideje emiatt majdhogynem tetszõleges, s funkciója a csodához való viszonyulás tekintetében jelentõs. A lány halálának két alternatív módja is ehhez kapcsolódik némiképp: a
kimenetel azonos; a lehetõségek felvetése pedig
épp az elkerülhetetlenségét jelzi. Minden más
részlet ebbõl az irányból válik vizsgálhatóvá, értelmezhetõvé  vagy teljességgel megfoghatatlanná, mint a jerikói lonc (eredetileg a lány parfümjének) illata.
Mint általában Szakács elbeszéléseiben, A
törlõmesterben sincs neve a fõszereplõnek. Ren-

deltetése van ezúttal is ennek a kihagyásnak. Mivel a valóság minduntalan felfesleni igyekszik,
annál inkább törekszik a szöveg  e gesztussal
többek között  a lehetõségek sokféle irányába
távolítani a történetet. A különbözõ korok és
rendszerek túlélési stratégiáit és azok visszásságait egyetlen emberi életen követi végig. A korszakok váltakozásukban egymással mindig ellentétesek, következésképp a viszonyulásnak is
másnak kell lennie  ám hogy milyennek, azt az
egyéni jellem és idegzet szabja meg. Delete doktor szolgáltatása (hirdetésében azt ajánlja, hogy
megváltoztatja magunkról alkotott képünket egy
mentálhigiéniai rendelõben) ezért tûnik szükségesnek. Pszichiátriai módszere a felejtést ígéri:
A történelem nem más, mint hosszú felejtési folyamat. Nélküle már rég megõrült volna az emberiség. Az idõ a legjobb törlõeszköz, én csak felgyorsítom ezt a mûveletet. Megígéri, hogy senki nem fog emlékezni múltjára. Másfelõl azonban, talán az elkövetkezõ dolgok utólagos tükrében, nem teljesen biztos a módszer hatásossága.
Úgy tûnik a Live címû munkából, hogy a rémisztgetõ tévétörténetek, noha iszonyatosak realitásukban, mégsem a valódi veszélyt jelzik.
Meglehet, saját eredendõ vagy magunkkal hozott
rettegéseink törnek ránk éppen a legváratlanabb
pillanatban. És nem kizárt, hogy éppen testet öltve. Erre viszont nem képes felkészíteni a lehetõ
legéletszerûbben megkomponált tévéhíradók sorozata sem. Amúgy is: az égi forgatókönyvben
megírtakat senki nem kerülheti el, megfelelõ elõvigyázatossággal sem  hangzik az elbeszélés
különbözõ pontjain, más-más hangsúllyal és intonációval a szentencia. A live kifejezés itt
nem a manapság használt, egyenes közvetítés jelentéssel bír, hanem a természethû, érzékelhetõ
cselekmény-visszaadás módját jelzi. Kiderül,
hogy a hitelességérõl, megbízhatóságáról elhíresült tévéadó bejátszásai egytõl egyig megjátszott jelenetek regisztrálása csupán.

Barackba hajló
fehér
mint az, ahogyan az avantgárd, a hagyományt
teljességgel tagadó irányzat maga is hagyománnyá vált, válik (28.). A posztmodern számára nem az új, az eredeti jelenti a kiemelt
értéket, mivel általa egy másfajta idõtapasztalatról beszélhetünk, ahol a hagyományhoz való
viszony megváltozik, olyan szerkezeteket
hozva létre, amelyek nem kívánják mindenáron
lerombolni a meglévõket, hanem a különbözõ

Selyem ZsuzsaBalázs Imre József: Humor
az avantgárdban és a posztmodernben, Scientia
Kiadó, 2004

hagyományokat újraolvassák és újrahasz nosítják.
A tanulmány szerzõje egy új szempontú újraolvasó gesztust végez a magyar avantgárd irodalom kapcsán, és az avantgárdot túlzásai miatt
a modern paródiájaként vizsgálja, számolva így
a parodizálás gesztusának ugyanabban az idõben
történõ megerõsítõ és kritikai vetületeivel. Balázs Imre József a nevetést mint az avantgárd
irodalom egy lehetséges antropológiai dimenzióját vizsgálja. Ennek taglalásában az orosz
irodalomtudós, Mihail Bahtyin nagy hírû könyvének nézõpontját alkalmazza, illetve a középkori népi kultúráról szóló nevetéskoncepciót követi. A korai avantgárd irodalomban a nevetés
mint világalapító gesztus és nyelvteremtõ eszköz
jelenik meg: egyezéseket látok az avantgárd
nyelvteremtés, illetve a mindenkori szubkulturálisnak (vagy periférikusnak) számító nyelv és
kultúra idõleges felszínre törései között (29.).
Ezzel egy idõben viszont számol a középkori népi nevetés szokásrendjétõl való eltérésekkel is,
azzal, hogy sokkal kevésbé felszabadult és kevésbé igenlõ ez a nevetés, mint a karneváli, vásári, cirkuszi mulatságok és népi játékok nevetése, amelyek az archaikus népi világképbõl adódóan minden helyzetben megõrzik az igenlõ jellegüket. Az így létrejött összefüggésben összemosódnak a mulatságos és a nevetséges fogalomkörei, a szándékoltan kiváltott nevetés és az
esetlegesen létrejövõ. Ebben a koncepcióban
megmarad az avantgárd addigi recepciójának az
érvényessége is, miközben azzal egy idõben
megfoghatóbbá teszi az avantgárd »felforgató«
potenciálját (29.).
Az avantgárd sajátos jelenségeinek az újraolvasását Balázs Imre József egy alig ismert avantgárd

Szakács István Péter: Jerikói lonc, Kráter
Mûhely Egyesület, 2003
Legendák, a múltból öntudatlanul átörökített mítoszok, átkok állandó és fenyegetõ
jelenléte határozza meg Az angyalok át járóját, hasonlóan a többi elbeszélés alaphangulatához. Ha jól emlékszem, arról szól,
hogy néha az angyalok titkos utakat nyitnak
meg az emberek elõtt. Ilyenkor megszûnnek
a földi valóságra jellemzõ törvények, s
minden az égi logika szerint történik. 
mondja a történetben szereplõ pap. A történet
lenyûgözõ; olvasni, megfejteni, és nem kommentálni való.
Szakács István Péter kötete kapcsán arról a
típusú prózáról beszélhetünk, amely a szó szoros
értelmében véve fantasztikus, megragadó olvasmány. A játékot és szellemi kihívást szeretõknek
való. Mivel abban az élményben részesülünk,
hogy a könyv valós részeivé váltunk: szereplõkké, akik átjárják a cselekmény egymásra csúszott
rétegeit, vagy pedig szerzõtárssá, aki tetszése
szerint bonyolítja vagy szerkeszti újra a történéseket.

F ARKAS WELLMANN ÉVA

költõ, Reiter Róbert életmûvének az erdélyi irodalomban való elhelyezésében teljesíti ki, miközben
egyben annak egy lehetséges olvasatát nyújtja.
A kötet második részében Selyem Zsuzsa Az
irodalom mint kommunikáció. Hagyomány, nevetés, szentség Esterházy Péter prózájában címû
tanulmányában provokatívan rákérdez magának
az irodalomnak a mibenlétére is. Valójában ebben a részben válik teljessé a kötet koncepciója,
Selyem Zsuzsa számos újabb kontextust jelenít
meg a humor vizsgálata számára, amelyek révén
a humornak a szövegben történõ, folytonosan
önmagába visszahajló mûködését képes megvillantani. A kultúrának több meghatározó történetét  többek között Ábrahám és Izsák, Salamon és a két anya történetét  is feleleveníti a
tanulmány, mintegy kultúrantropológiai értelmezést is végezve felettük. A humor szempontjából
vizsgálja õket, azt, ahogyan az iróniának és a
humornak  mivel a humor nem lehetséges irónia
nélkül, állapítja meg egyik tételmondatában a
szerzõ  az eltávolító és közelhozó gesztusa, illetve azok sajátos mozgása rajzolódik ki, amint
a szövegben, mint történésben, valamint a történésben, mint szövegben kimozdítják, de mégis
tovább segítik egymást. A tanulmány elsõ részében az idézet, a töredék és a regény esztétikai
fogalmak kapcsán kerül bonckés alá Esterházy
Péter prózája, de vele együtt tulajdonképpen maga a huszadik századi regényirodalom is.
A Humor az avantgárdban és a posztmodernben elolvasása után nyugodtan kijelenthetjük,
hogy igen jelentõs könyv. Beváltja a címbeli ígéretét, nemcsak mert tényleg átfogja a huszadik
század irodalmának két meghatározó korszakát,
hanem mert újabb szempontokat adhat a jelenkori irodalom megértéséhez, hogy a humor és a
parodisztikum nem csak valamiféle újabbkori
kommersz írói fogás, amellyel illik felvértezni egy
irodalmi alkotást, ha azt kívánjuk, hogy bekerüljön
az irodalmi kánonba, hanem jóval többrõl van szó.
A könyv külön érdeme, hogy miközben elméleti
szöveg, mivel a tudományos beszédmód sajátos
jegyeit hordozza, mégis nem csak beszél az
irodalom létrehozó aktusáról, hanem nyelvében
és szerkezetében õ maga is közel marad ahhoz.

ZÓLYA ANDREA CSILLA
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Szüts Miklós 1945-ben született Budapesten, 1967 és 1973 között
a Képzõmûvészeti Fõiskola hallgatója volt. Önálló kiállításokkal
1977 óta van jelen a magyarországi mûvészeti életben, de több
nyugat-európai városban is rendezett már egyéni tárlatokat, többek között Bergenben (Norvégia, 1983), Párizsban, Rómában
(1996) és Bukarestben (1997).
Munkáit több reprezentatív közgyûjteményben láthatjuk viszont
Magyarországon (Fiatal Mûvészek Stúdiójának Archívuma, Fõvárosi Képtár, Kulturális Minisztérium, Magyar Nemzeti Galéria)
és külföldön is (Kanadában, Bulgáriában). 1997 óta az AD-Stúdió
ügyvezetõ-tulajdonosa és a 2000 címû folyóirat szerkesztõ-tipográfusa.

Tóth Krisztina költõ és Szüts Miklós festõmûvész

ha innen vagy onnan származó emléktöredékekbõl rakjuk is össze: mindenképp sivár az összhatás. Mintha nem lennének álmok, színorgiák,
mintha nem lenne immár olyan pillanat, amelyben otthon vagyunk önmagunkban a lelkiismeretünkkel együtt.
3. A harmadik. Plusz-mínusz?
Ha létezik poszt-indusztriális világ, akkor az
egykori Ganz Villamossági Mûvek Rt. helyén álló, a mai Millennáris Parkká átalakított komplexum mindenképp az. Az új funkciót kapott épületegyüttes emeleti kerengõje adott otthont legutóbb Szüts képeinek. (Most, éppen 2005. márciusában, a mimap.). Ismét
elszelelt vagy másfél esztendõ!
Azt hiszem, ha jól (?) számoltam, mintegy tizenhat vagy
tizenhét munka sorakozott a
falakon, és micsoda meglepetés: még embereket
is látni lehetett a képeken. Nem portrék, nem jól
kimunkált egészalakos ábrázolások, hanem
esernyõ alá/mögé rejtõzõk, akik mintha sietnének, hogy minél hamarabb kimeneküljenek az
esõbõl, az alkotó által látott és láttatott kép terébõl. Emiatt  és a sûrû esõfátyol okán  nem
látni jól az arcokat. Az egyik képen azonban 
Ketten, esõben , mintha magát szerzõt is
viszontlátnám. Vagy tévednék? Nem biztos, mert
mihelyt belelapozok a kiállítás katalógusába, úgy
látom, hogy azon a helyen, ahol a mûvész
fotójának kellene lennie, e képbõl kiragadott
részlet vagyon szerepeltetve portré gyanánt.
Valami van a részletekben. Mögöttük is. És
ennek valami oka is van.
Mindenesetre annyi biztos, hogy Szüts Miklós
a most kiállításra szánt anyagban nem tagadta
meg a fentiekben is láttatott öt-négy-három vagy
éppen két év elõtti önmagát, s még nem lépett ki
abból az alkotói korszakból (a csend-életekbõl),
amelyet a 90-es évek eleje óta vállalt. A fekete
és a fehér, pontosabban a fények és az árnyak, a
fekete és fehér közti átmenetek uralják továbbra
is képeit. Ezt a tendenciát csak imitt-amott szaggatja meg egy-egy leheletnyi kékes, rózsaszínes,
zöldes árnyalat, és csupán csak azért, hogy erõsítse
bennünk az illúziótlanságot. Az út, az ég, a lépcsõk, a falak  mind olyan visszatérõ kép-elemek,
amelyek szimbólumokként veendõk. Azok is.
Csakhogy: itt ezek az utak most sem vezetnek
sehová; a falak lezárnak valamit, elzárnak elõlünk egy lehetséges látványt; mintha nem lenne
másik alternatíva, folyton kilátástalanságot sugallnak, amelyet fokoz az a tény, hogy ott van,
és ilyen a Toszkána címû kép is, sõt létezik még
Párizst, Londont idézõ hangulat is (Párizs,
kilátás a busz ablakából, vagy a: Londoni zápor).
Az a máskor, másoknál szép és megszépítõ meszszeség sem különb. Sivár a mediterrán táj, a dús
nyugat, és a nagy európa is, ha úgy nézzük.
A Dankó utca és a Fõút I. már nagyon ismerõs
helyszínek. Sivárságukkal együtt kényszerûen a
szívünkhöz nõttek. Ez mind a miénk. Hiszen látjuk (eszünkbe jut) az a tényleges kanálislakó,
aki a múltkor olyan otthonosan húzta volt oda
maga fölé a vasérc-lemezt, akár egy pitvarajtót
 szûk likat hagyva rajta csak, hogy a gyér testmeleg el ne illanjon  s úgy lesett ki a résen,
hogy minden csikket lásson a tõle ötvenméternyire meredezõ irodaházig tovanyúló birtokán.
És az a fõút is nekünk jár (zsákutca), amelyrõl
elorozták az utolsó jelzõtáblát  fél órája, öt perce
talán , és csikorgó kézi-szekérrel éppen most
vonult le a képrõl egy homless, mert az alumínium-felvásárló boltja ott van a szürkefalú bódé
mögött, és vodkát is árulnak a másik sarkon, EUkonform, rendes, zárjegyes konzumhalált, decis
és féldecis kiszerelésben.
Annyi minden van ezeken a képeken. Rajta
és benne vagyunk. Itt van az életünk, minden
mi lehetnénk, és az, mivé lehettünk volna. Ha
úgy nézzük. Ennyi vagyunk? Csak ennyi? Vagy
a nagy titkok a részletekben lapulnak?
Minden jelen van, amire Szüts Miklós gondolt
munka közben. Itt van a hangulata. A titka. A
mögöttes érzés sokasága. A poszt-indusztriális
kiábrándultság, amelyre a felvilágosítás után ébredünk. Ami sok(k). És ez egyszerre kevés is.
De mindenképp:... utópia. Csakazértis. A képbe
visszakerült az ember, mintha élne. Mert mégiscsak: élnie kellene, itt, ezen a földön.

Találkozásaim Szüts Miklóssal
1. Az elsõ. Lakótelepi emlékek.

Nem tudom, mi lehet, mi az, ami egy-egy lakótelep látványakor szépség gyanánt, emlékezetes képi élményként fogalmazódna meg bennünk  így kezdtem benyomásaim rögzítését valamikor, talán 2000 májusában , Szüts Miklós
egyik korábbi kiállítását látva a Budapest
Galériában.
Nem lehet szó szépségrõl  jegyeztem be a
füzetembe , hiszen ezek a szocialista korban
épült sokemeletes bérkaszárnyák, a maguk sivárságában, dallamtalan körvonalaikkal, lepusztított egyen-szürkeségükkel, és mára már megkopott (poszt-szocialistává vénült) bájukkal, csak
emlékei egy kornak, mely  hiába vágyott  jobb
sorsra mégsem lett méltó. Kiérdemesült, levedlett kellékei az elillant félmúltnak, amelyek itt
hevernek ma is lépten-nyomon, bekerítik a várost
(ezt, amelyikben most vagyunk, de a többieket
is, ahová talán majd késõbb megyünk kies hazáinkban vagy másutt), amõbanyúlványokkal,
polip-karokkal fojtogatnak, vagy lagúna-szerûen
benyúlnak a patinás belvárosok ódon és nemesebb építményei köré/közé. Hordalékai ugyan
egy letûnt kornak, de nem holmi értelem és szerep nélkül valók mégsem, hiszen, ha otthonául
vagy házául kevésbé, de a népeknek lakásául
szolgálnak mégis, és szolgálni fognak még eztán
is jó ideig.
A kocka-, szalag- vagy közönséges panelházak nemcsak körvonalaikkal, hanem környezetükkel is része(se)i a mai (város)képeknek: terek
vannak az építmények körül; imitt-amott talán
zöldövezetek, sajátos lámpaoszlopok, játszóterek
törik meg vagy hangsúlyozzák a monotóniát.
Mindenesetre: ez a Szüts nem arra törekszik,
hogy színorgiával vagy formai bravúrokkal tegye
érdekesebbé, egészítse ki az ábrázoltakat, inkább
 végig nagyon szûkmarkúan bánik a színekkel,
és  csak többnyire mérnöki pontossággal ki-
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szabott, megannyi geometriai szokványosságot
(párhuzamos vonalakat, négyzeteket, téglalapokat) örökít elénk a képeken (de kört még véletlenül sem!). A szürke árnyalatai uralkodnak, néha a barnák. Ezt a hegemóniát itt-ott megtöri egyegy sárgát vonó ecset, vagy nagyon ritkán egyegy fuvallatnyi rózsaszín. De a képek: mégis élnek és barátságosaknak hatnak, mintha sokkal
több harmóniát sugároznának, mintha emberibbek lennének, mint maga az ábrázolást kiváltó
látott élmény. Opálos fény mögül dereng át a
látvány, nosztalgikus is, mint valami régi fotó,
mely õrzi a (talán) sosemvolt tegnapot... Úgy
látom, hogy ily módon történik meg itt, ebbõl a
titkos értékhozzáadásból az Sz.M.-féle csoda.
Mert csoda.
Ezeket a képeket én akármekkora szkepszissel is bámulom, nem bújhatok ki a hervasztóan
berendezett színterek katartikus hatása alól. Elõadás után a szereplõk eltakarodtak, csak a díszletek vannak és a fények. Mindenesetre  ember
egy szál se, csak a mûve. Amit mûvelt. (Mûvelni
fog.) Ellenben még valaminek van nyoma. De
nem a sárban, és nem cipõtalpként a mocskos
falon. Hanem az õt keresõ léptek nyoma. 
mondtta volt akkor Závada Pál a kiállítás megnyitója alkalmából. És íme: az ember itt áll(hat)
most ebben a teremben, késõbb a képek elõtt/
között, és keresheti, talán meg is találhatja önmagát e látható világban.
2. A második. Szürke és sokminden.

Eltelt közben három rendes esztendõ (háromszor háromszázhatvanöt nap, s még egy szökõnap is). A következõ meghívó a Budapest Történeti Múzeum Fõvárosi Képtárába, a Kiscelli
Múzeumba invitált. Mintegy harminc képét láttam akkor, ott a falakon. Nem volt érdektelen
ám a környezet sem, amely helyszínül szolgált,
de ez alkalommal is a képek végett jelentem meg
sokadmagammal, még a 2003-as esztendõ egyik
novemberi napján  olyan hátsó gondolattal,
hogy erre a helyre majd máskor is visszatérek.
Úgy láttam, hogy a szerzõben mély benyomásokat hagytak az utóbbi évek során (2001,
2002, 2003) tett utazásai (is), tunéziai, párizsi
és erdélyi tájakat véltem felismerni, aztán megint
szembeötlõ volt, hogy teljesen emberek nélkül
való minden, ami itt odabent van az alkotó által
sejtetett belsõ világban. És a kedvelt színek újbóli
elõfordulása, ismételt gyakorisága, a kompozíciók stílusa semmit sem változott, könnyen sejthetõ volt, hogy az alkotói periódus folytatódik.
Érdemes azonban megfigyelni Szüts Miklósnál azt, hogy legyen bárhol a világban, igencsak
hasonlóképpen lát. Gyakori témája most is a külváros, a kõbányai tömbház-rengeteg, de szívesen
ábrázolja ugyanezt Dunaraszti, Budaörs (elõ/alvóvárosok) ürügyén is. Nem a vidékies házsorokat, nem a pusztuló ódon szépséget ragadja
meg, hanem arra irányítja figyelmünket, ami az
utóbbi negyven esztendõben épült. Amikor bennebb merészkedik a városba, Budapest belvárosába, újra és újra felfedezi a tûzfalakat, a bérházak belsõ és hátsó udvarait, a drótháló mögötti
liftaknát, kinéz a spájz ablakán (még akkor is,
ha arrafelé rendes körülmények között nincsen
kilátás, vagy, ha az látszólag: semmilyen). Az
árvíz szintén jó ürügy arra, hogy sugalljon valamit, mert biztos, hogy különös asszociációk születhetnek, ha úgy kelünk át Pestrõl Budára, hogy

alant nem látszanak az alsó rakpartok, és a Margit-sziget fáinak csak a lombkoronái emelkednek
a szürkén fénylõ víz fölé, sóvárogva a szárazföld
békebeli zöldjét.
Aztán ott a meglepetés is: hiszen a Tuniszi kert
címû kép után, ha a Hargitafürdõ I.-et és a Hargitafürdõ II.-t nézzük, azonnal szembeötlõ a hasonlóság, gyanítható a fentebb említett összefüggés, hogy az ember egykor csinált valamit
ebben a tájban, s utána kivonult onnan, magára
hagyta a környezetet  ott is, itt is és amott is. A
Gyalogút Kõbányán, vagy a Kõbánya már annyira bántóan ember-nélküli, hogy fáj, úgy érezzük,
mintha a kilencvenes években a gyári csarnokokkal együtt privatizálódni hagyták volna a homo sapiens egyedeit, mely során ez a lény  a
szanálás folytán  akár ki is pusztulhatott onnét
vagy elsikkadt.
Sántít azonban ez a dolog egy kicsit, hiszen
másképp kellene néznünk a képeket, mert
nem fotószerû tudósítások az ezredforduló
éveibõl.
Aztán, ha vetünk egy pillantást még a Budaörs, csend címû képre, amelyen  szinte véletlenül  látunk három olyan közlekedési táblát,
amelyet holmi hitvány kölykök nem fordítottak
át a másik oldalukra. Az egyik  talán  egy behajtani tilos-, a másik egyirányú forgalom-, a
harmadik gyalogos átkelõhely -tábla lehetne, ha
az embert formázó piktogram nem lenne lefedve
egy gondos (szürke) ecsetvonással. A képet 
felületének majdnem a kétharmadáig  tömbházak uralják, olyanok, mint valami rengeteg, mint
egy veszélyes hely, ahová nem érdemes bemennie a földi halandónak. Látszanak ugyan ablakkeretek, de nem szûrõdik ki sehonnan holmi
gyenge lámpavilágnak még a reménye se! Ha
élnek is itt valakik, nincsenek odahaza, vagy teljesen beburkolóztak az éjszakába, vagy mélyre,
a falak mögé!
Én nem tudom, hogy mennyire belvárosi utca
Párizsban a Rue de Turenne vagy a Rue Paveé.
Úgy láttam egy képes turistakalauzban  a rengeteg légi felvétel jóvoltából , hogy Párizsnak
több belsõ kerülete is megmaradt, hatalmas területen, s szinte évszázadok óta sértetlen rendben
húzódnak ott a zegzugos utcácskák egy-egy
templom vagy jelentõsebb középület körül...
Azonban szinte biztosnak látszik számomra,
hogy a mûvész nem véletlenül hozta haza magával ezt a két élményt! Az sem véletlen, hogy
az autópálya-motívum is megjelenik (kétszer),
s ha visszaemlékezünk a dunai áradásra  ugyancsak két munkán láttuk a nyomait , akár valami
magyarázat-félét is megfogalmazhatunk, mintha
értenénk az üzenetet.
Sz. M. olyan alkotó, aki mostanában nem érzi
a legjobban magát, mintha fájna ez a változás,
az átmenet, s mintha aggódna is valamiért. Feladatának látja, hogy ezekrõl a belsõ félelmekrõl
beszéljen, mert olyan ember, aki nemcsak önmagáért valónak tartja a tudást és az eszközt.
Így lát. Ezért fest ilyen képeket. Felelõssége teljes
tudatában.
Valamit hoz a víz... A széles országutak nem
vezetnek sehová...Kimentünk a képbõl... Elhalkuló lépteink nyomán nem rebbent meg a függöny... Nem búcsúztak el tõlünk és nem várnak
vissza... Valamit visz a víz...
A poszt-indusztriális kor nem az a jobbacska
idõ. És ez, ami van, nem a megígért szebb és
jobb jövendõ. Az érzés akár globális lehet, hiszen
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Sziveri-díj
Lovas Ildikónak
A fiatalon elhunyt vajdasági költõ emlékére
alapított Sziveri János-díjat idén Lovas Ildikó
író, a szabadkai Üzenet fõszerkesztõje vehette
át a Magyar Írószövetség klubjában. Lovas Ildikó
1967-ben született Szabadkán. 1991-ben az Újvidéki Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvés Irodalom Tanszékén magyartanári oklevelet
szerzett. 1998 óta a Szabadkán megjelenõ Üzenet
folyóirat fõszerkesztõje.

Májusi irodalmi
programok a Párizsi
Magyar Intézetben

Május 12-én gyerekeket vár programjára a magyar intézet: 18 órakor Mirtse Zsuzsa igen szép
kivitelû, Jankovics Marcell rajzaival illusztrált,
Égforgató csodagyûrû címû meséskönyvét mutatják be az apróságoknak és szüleiknek  a bemutatóval egyidõben a rajzokat is kiállítják; 19
órakor pedig Jankovics Marcell: Ének a csodaszarvasról címû rajzfilmjét vetítik.
Május 13-án a Francia Nemzeti Könyvtárban
rendeznek kerekasztal-beszélgetést  többek között magyar részvétellel  a nemzeti könyvtárak
digitalizálásáról.
Május 19-én Karinthyáda címmel egyedülálló módon, mûfajokat és generációkat vegyítve
mutatják be a francia közönségnek a XX. századi
magyar szellemi élet egyik legizgalmasabb családját: szó lesz Karinthy Frigyes franciául újonnan megjelenõ novelláskötetérõl, Karinthy Ferenc Epepe c. kötetének ugyancsak friss, negye-
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dik francia kiadásáról, a dinasztia Franciaországban élõ tagjainak, Pierre és Judith Karinthynak J.-P. Duval fotóival megjelent, Budapest, vízi város címû könyvérõl; legifjabb sarjként pedig Budapestrõl a PMI vendége lesz Karinthy Márton rendezõ, akinek Ördöggörcs címû
regénye az elmúlt évek egyik legígéretesebb irodalmi felfedezése lett.
A PMI mozijában május 19-én Deák Krisztina: Jadviga párnája c. regényadaptációját, 26-án
pedig Fábri Zoltán: 20 óra címû filmjét vetítik.
Május 31-én a szegedi Tiszatáj irodalmi folyóirat mutatkozik be a francia közönségnek.

Irodalmunk jövõje

Sorozatot indít a magyar irodalom jövõjének
vagy jövõtlenségének kérdésérõl a Magyar
Nemzet. Terveik szerint a sorozatban megszólaltatnak kiadót, támogatót, mû velõdés szociológust, filozófust és annak a kérdésnek
igyekeznek utánajárni, mi a teendõ, hogy a magyar irodalom életben maradjon. Mezey Katalin, a Könyves Szövetség elnöke, a Széphalom Könyvmûhely vezetõje elmondta: Nálunk nem csak az írók nyomorognak. A szépirodalom nyomorog. Az anyanyelvi kultúra, az
irodalom egzisztenciáját kellene biztosítani,
amíg nem késõ.

Magyarország
legnagyobb
könyvesboltja

Megnyílt az Alexandra Könyvesház, Magyarország legnagyobb könyvesboltja. A Nyugati téren található 2200 négyzetméter alapterületû
könyvház 28 ezer könyvcímmel, audio- és video-

az

-ben

kazettákkal, CD-kel, DVD-kel mindennap éjfélig várja a vásárlókat. Konrád György író megnyitóbeszédében elmondta, egy magára adó
könyváruház polcain a klasszikusok mûvei folyamatosan megtalálhatók, s reméli, hogy az új
könyvesház szellemi találkozóhely is lesz: az Irodalom Háza. Az Alexandra Pódium hónaprólhónapra gazdag programmal, könyvbemutatókkal, irodalmi estekkel, filmvetítésekkel, zenei,
képzõmûvészeti programokkal és gyermekmûsorokkal várja az érdeklõdõket.

Sikeres esszépályázat

A székelyudvarhelyi Erdély Magyar Irodalmáért Alapítvány (EMIA) Cs. Szabó László születésének 100. évfordulójára kiírt irodalmi szülõföld-esszépályázatára 26 pályamû érkezett be.
Megosztott második díjat nyert Fortisek Anna
Brassóból, valamint Végh Balázs Béla Szatmárról. Szintén megosztott harmadik díjban részesült
Demény Péter (Kolozsvár) és Kiss Mária Katalin
(Tura, Magyarország).
A zsûri különdíját Török Tamás, a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium harmadéves
diákja kapta.
A díjazott írásokat a L átó irodalmi lap, valamint a Székelyföld folyóirat közli.

23

Irodalmi
Jelen
Könyvek
Eszteró István
Egy könnyû
garni
Az alkotói reneszánszát élõ
temesvári költõ kötete, Egy könynyû garni , ha lehet, még érdekesebb a tavaly megjelentnél
(Gondolatok a hölgytárban, 2004).
A költészet mesterfogásait birtokló formaérzék, játékosság,
elegancia és méltóság sugárzik a
versekbõl, amelyek korhatár nélkül szólítják meg a versolvasót
fiataltól a legidõsebbig.

Költészet Napja
Kolozsváron
Az Erdélyi Magyar Írók Ligája (E-MIL) Kolozsváron, a Sapientia Egyetem Óváry termében
ünnepelte a Költészet Napját. Felolvasott: Balázs
Imre József, Bréda Ferenc, Egyed Emese, Karácsonyi Zsolt, Király Zoltán, László Noémi,
Molnos Lajos, Papp Attila Zsolt, L ászlóffy Csaba, Sántha Attila és Szántai János.
Megrendeléseket a kiadó címén
veszünk fel.

1081 Budapest, Rákóczi út 59. 3/5; 310085 Arad, Eminescu utca 5557. szám,
e-mail: ij@nyugatijelen.com tel.: 0040/257/280-751, 0040/257/280-596 (fax) Occident Média Kft.

Kedves olvasóink!

Ha a jövõben biztosan szeretne hozzájutni lapunk
valamennyi számához, javasoljuk, fizessen elõ!
Kérjük, a mellékelt megrendelõszelvényen rendelje
meg az Új Könyvpiacot.

Irodalmi Jelen Könyvek

Megrendelõ
Megrendelem az Új Könyvpiac címû folyóiratot
...... példányban a 2005. évre 2600 Ft-ért

Sarusi Mihály

Számlázási név:............................................................................................
Kiküldési név:..............................................................................................
Számlázási cím:............................................................................................
Kiküldési cím:........................................................................................ ......
.........................................................
Aláírás
A megrendelést követõen csekket küldünk,
s az elõfizetési díj befizetése után megküldjük önnek a lapot.
Postacímünk: 1327 Budapest, Pf. 67.

Kiadja az

Irodalmi Jelen Kft.
Occident Média Kft.

és
Igazgató: Szõke L. Mária

Szerkesztõség és kiadó: 1081 Budapest, Rákóczi út 59. 3/5
310085 Arad, Eminescu utca 5557. szám,
tel.: 0040/257/280-751, 0040/257/280-596 (fax),
http://ij.nyugatijelen.com, ij@nyugatijelen.com .
ISSN: 1584-6288
Elõfizetés hat hónapra: 680 Ft/ 100 000 (10) lej/ 2,50 
+ kézbesítési díj
egy évre: 1250 Ft/ 180 000 (18) lej/ 5  + kézbesítési díj

Szalbek-Iratos
Hatvan év a magyarromán mezsgyén alcímmel jelent
meg az Irodalmi Jelen Könyvek-sorozatban a magát
kisiratosi születésû édesapja és rokonai révén félig
idevalósinak valló magyarországi szerzõ munkája.
Szociográfia, dokumentum, szépirodalom izgalmas
keveréke a nagyon sok kisiratosi (szalbek-iratosi) embert
név szerint is szerepeltetõ alkotás, de távolról sem csak
számukra nyújt érdekes, mûfajánál fogva kissé szokatlan
olvasmányt a sokadik könyvével jelentkezõ József Attiladíjas író, Sajtószabadság-díjas újságíró, Sarusi Mihály.

Munkatársak: Böszörményi Zoltán fõszerkesztõ, Nagyálmos Ildikó felelõs szerkesztõ, Orbán János Dénes
(Vers), Mészáros Sándor, Pongrácz P. Mária (Próza), Elek Tibor (Kritika), Karácsonyi Zsolt (Színház,
Mûvészetek), Irházi János (Kaleidoszkóp, Levélváltás), Kukorelly Endre, Eszteró István (Fõmunkatársak).
Lapszerkesztõ: Bege Magdolna
Magyarországon elõfizethetnek, illetve információt kérhetnek a következõ telefonszámon: 0036-1 3033443, vagy a
hirlapelofizetes@posta.hu e-mail címen.
Megrendelhetõ Romániában a következõ 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.

Ez a lapszám 18 882 példányban jelent meg.

Hirdetéseket
a kiadó címén veszünk fel.
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z Irodalmi Jelen és az Erdélyi Magyar Írók Ligája (E-MIL) közös szervezésében
márciusban Aradon járt Faludy György. A páratlan irodalmi eseményen a Jelen
Ház nagytermében elõször fogadhatta az aradi közönség Faludy Györgyöt, a magyar irodalom költõóriását, akit ifjú felesége, Kovács Fanny is elkísért.

Aradon vastapssal ünnepelték a
magyar nemzet költõfejedelmét

Telt ház fogadta a szeptemberben 95. életévét töltõ költõóriást. Böszörményi Zoltán, az
est házigazdája, az Irodalmi Jelen fõszerkesztõje elsõként a
Sztálinhoz írt hírhedt versérõl
faggatta a költõt, amelynek néhány sora így hangzik: Halálodat oly vadul kívánom / s hívom, hogy szinte beleszakadok. (...) Milliók vannak így.
Ma sem kívánok mást, mint
hogy halj meg, ki e föld átka
vagy / s alvadt vértömbökbõl
épült Bizáncod / ne éljen túl.
Faludy elmondta: amikor megírta a verset, meg szerette volna
mutatni valakinek. Az édesanyjának, feleségének nem merte,
hiszen aggódtak volna, ezért
Vizinczey Istvánnak mutatta
meg. Meg volt gyõzõdve arról,
hogy nem marad titokban, de
az író nem árulta el. Igazi barát
volt  mondta.
A költõ a recski kényszermunkatáborban töltött évekbõl
is adott ízelítõt: megtudtuk, például, hogy micsoda a trógli, s
azt is, hogy a fogságban õ volt
a vers is és a kézirat is.
Szüntelen üldöztetés és menekülés volt a sorsa. Zaklatott
életpályája során négy kontinensen is megfordult: Európán
kívül Afrikában, Észak-Amerikában és Óceániában, Budapesten kívül huzamosabb idõt töltött el Bécsben, Párizsban, L ondonban, Firenzében, Málta szi-

Arany Ágnes  1944-ben született Sátoraljaújhelyen, tanár, író,
szerkesztõ, számos angol és magyar nyelvû összeállítás
társszerkesztõje, prózakötete Erõszakok címmel jelent
meg (2003). Chicagóban él, a Hongkongi Egyetem tanára
volt.
Bertha Zoltán  1955-ben született Szentesen. Irodalomtörténész, kritikus, a Károlyi Gáspár Református Egyetem
tanára. Legutóbbi kötete: Sorsbeszéd (2003).
Borcsa János  1953-ban született Kézdivásárhelyen. Kritikus,
szerkesztõ, tanár. Legutóbbi kötete: Méliusz József (2002).
Bogdán L ászló  1948-ban született Sepsiszentgyörgyön, író,
újságíró, szerkesztõ, számtalan kötete jelent meg, több
irodalmi kitüntetéssel jutalmazták, legutóbb Déry-díjat
kapott.
Darvasi Ferenc  1978-ban született Gyomán. A nyíregyházi
fõiskolán végzett magyar-könyvtár szakon (2002-ben),
jelenleg az ELTE végzõs magyar szakos hallgatója. A
Bárka Színház Hajónapló Mûhely tagja.
Dinyés László  1948-ban született Székesfehérvárott, festõ,
szobrász, grafikus, költõ, monográfiákat, mûvészettörténeti tanulmányokat ír. Legutóbbi kötete: Cacus barlangjában (2004).
Farkas Wellmann Éva  1979-ben született Székelyudvarhelyen. Kötete: Itten ma donna választ.
Ferencz Zsuzsanna  1947-ben született Kolozsváron, író,
újságíró. Legutóbbi kötete: Kik és Mik (2003).
Gál Éva Emese  1955-ben született Szatmárnémetiben. A
Romániai Magyar Szó újságírója. Legutóbbi kötete: A
tizenegyedik parancsolat (2005).
Ilyés István  1973-ban született Nagyváradon, teatrológus.
Magiszteri képzésben részesült a BBTE irodalomelmélet
tanszékén (2002).

Böszörményi Zoltán fõszerkesztõ Faludy György társaságában
getén, New Yorkban és Torontóban, emellett a kistarcsai és a
recski kényszermunkatáborban, az Egyesült Államok hadseregében, volt újságíró, egyetemi tanár és munkanélküli,
szembefordult a huszadik század mindkét totalitárius diktatúrájával: a fasizmussal és a
kommunizmussal. Ha a mo-

Elhunyt Kacsir Mária

Április 4-én, 76 éves korában Bukarestben
váratlanul elhunyt Kacsir Mária színikritikus,
a Hét egykori munkatársa. 1929. január 7-én
született Kolozsváron, 193547 között a
Marianumban, 194751 között pedig a Bolyai
Tudományegyetem Magyar Nyelv és Irodalom
szakán tanult. 1951 és 1958 között az Irodalom
és Mûvészet Könyvkiadó lektora, 1958-tól
1970-ig pedig az Elõre címû napilap kulturális rovatának szerkesztõje. 19702003 között a Bukarestben megjelenõ A HÉT színikritikusa. Kötetei: Régi és Új Thália(az Elõre
színházi évkönyve); Színjátszó személyek (az
Elõre színházi évkönyve);A varázslat elemzése
 Kriterion Könyvkiadó, Bukarest; A minden
és a semmi gazdái  Mentor Könyvkiadó,
Marosvásárhely; Ágak a családfán: Szûkülõtáguló színházi világunk  Kriterion Könyvkiadó. 2002-ben megkapta a Magyarországi
Újságírók Szövetségének Aranytoll-díját.

Regénypályázat Csokonairól

Csokonai Vitéz Mihály életét és korát megidézõ regény megírására hirdet pályázatot
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
és a Debrecen Kultúrájáért Alapítvány. A
kiírásra a világ bármely pontján élõ, magyar
nyelven alkotó írók jelentkezhetnek.
A pályamûvek elbírálására és a pályázati
kiírás meghatározására öt fõs kuratórium alakult, melynek tagjai: Bertha Zoltán, Kerényi
Ferenc, Márkus Béla irodalomtörténészek,
Simon Zoltán kritikus és Visky András
kolozsvári szerkesztõ, író. A bíráló bizottság
csak új, sem egészében, sem részleteiben nem
publikált mûveket fogad el, melyek a mai
prózai törekvésekbe szervesen illeszkednek és
esztétikailag magas színvonalúak. Az önkormányzat a pályázat díjazására és lebonyolítására 5 millió forintos keretet különített

dern magyar költészetnek van
Odisszeusza, az minden bizonynyal õ, aki nemcsak a messzi
tengereket járta be, hanem a huszadik századi történelem mitologikus szörnyetegeivel is találkozott.
A példátlan találkozón Anavi
Ádám 96 éves temesvári költõ
is jelen volt, a nézõk megható

el. A nyertes 2 millió forintos, a második
helyezett egymilliós, a harmadik félmillió
forintos alkotói díjban részesül. Emellett a
legjobb pályamunka megjelentetésérõl a város
gondoskodik, és fenntartja magának az elsõ
kiadás jogát. A regények beadási határideje
2006. július 1-je. Eredményt 2006 novemberében, a Debreceni Irodalmi Napok megnyitóján hirdetnek.
A pályamûveket nyomtatott formában, 2
példányban, jeligével ellátva, illetve a szerzõ
adataival (név, cím, elérhetõség) kiegészítve
várják az alábbi címre: Polgármesteri Hivatal
Kulturális Osztálya, 4026 Debrecen, Kálvin
tér 11. További információk elérhetõk a
www.debrecen.hu honlapon.

Sütõ András elismerése

Mádl Ferenc köztársasági elnök Sütõ Andrásnak ítélte a Köztársasági Érdemrend Nagykeresztje (polgári tagozat) kitüntetést. Az
elismerést az egyetemes magyar kultúrához
való hozzájárulásáért, valamint az erdélyi
magyarság szülõföldön való boldogulásának
segítéséért és kisebbségi jogainak védelméért
kapta Sütõ András. Az erdélyi író magyarországi társaitól azt várja, segítsék elõ a különbözõ politikai és szellemi irányzatok békés
egymás mellett élését.

Díjakat osztott
a Romániai Írók Egyesülete

A Romániai Írók Egyesülete kolozsvári fiókjának székhelyén díjkiosztásra került sor, ahol
a 2004-es év legsikeresebb könyveit értékelték.
A magyar szerzõket öt kategóriában tüntették
ki: a vers mûfajában Létay Lajost, a próza
mûfajában Kántor Lajost, az irodalomkritikában Mózes Attila, irodalomtörténetben
pedig Gaal György bizonyult a legeredményesebbnek, míg az elsõ bemutatkozásért Boda

történelmi pillanatnak lehettek
szemtanúi, hiszen a két költõ
most találkozhatott életében
elõször.
Böszörményi Zoltán, Márkus Barbarossa János és Balázs
Imre József élettapasztalatairól
vallatták a költõt, aki a másfél
órás találkozón sok mindent
elárult magáról.

Editet és Székely Csabát illette az oklevél és a
nyeremény. A zsûri tagjai között szerepelt
Dávid Gyula és Balázs Imre József is. A díjazottak Emil Boc polgármestertõl és Mircea
Mutu professzortól vehették át az okleveleket.

Versünnep

József Attila születésének 100. évfordulóján ért véget a Versünnep címû rendezvény
Magyar Rádió és a veszprémi Petõfi Színház
közös szervezésében. A versmondásra 195
magyarországi résztvevõ mellett 63-an
határainkon túlról jelentkeztek, a döntõben
pedig tizenketten mérték össze tudásukat. A
zsûri  Albert Zsuzsa író, költõ, a Magyar
Rádió irodalmi szerkesztõje, Gyurkovics
Tibor író, Hegyeshalmi László, a Veszprémi
Petõfi Színház örökös tagja, Illyés Mária
irodalomtörténész, Illyés Gyula leánya,
Kalász Márton író, a Magyar Írószövetség
elnöke, Korbuly Péter, a Magyar Rádió
bemondója, Molnár Piroska színmûvész,
Papp Sándor, a Veszprémi Egyetem professzora és Praznovszky Mihály irodalomtörténész  Menszátor Héresz Attila színmûvésznek ítélte oda a 2 millió forintos fõdíjat. Második a határon túli mûvész, Szûcs
Nelli lett, míg a harmadik helyezettnek járó
elismerést Németh Judit színmûvész vehette
át. A legjobb határon túli elõadónak Váta
Lóránt bizonyult.

Meghalt Saul Bellow

Nyolcvankilenc éves korában meghalt
Saul Bellow Nobel-díjas amerikai író, a XX.
századi amerikai irodalom kiemelkedõ
alakja. Bellow az amerikai prózairodalom
intellektuális vonulatának egyik vezéralakja
volt. Az irodalmi Nobel-díjat 1976-ban
ítélték oda neki Humboldt adománya címû
mûvéért.

Kántor Zsolt  1958-ban született Debrecenben. Hét
verseskötete jelent meg. Hét évig volt a Tevan Kiadó
igazgatója, jelenleg a Hungária Nyomdánál dolgozik.
Király L ászló  1943-ban született Sóváradon, költõ, író,
mûfordító, a Helikon fõszerkesztõ-helyettese. Elsõ
verseskötete 1967-ben (Vadásztánc) jelent meg, 1997-ben
József A ttila-, Déry Tibor-, és Látó-díjat kapott,
ugyanakkor többször kitüntették a Román Írószövetség
díjával.
Kiss L ászló  1976-ban született Gyulán, író, kritikus, a Gyulai
Erkel Ferenc Gimnázium tanára. Kötete: Szindbád nem
haza megy (2003).
Kovács katáng Ferenc  1949-ben született Nyíregyházán, a
BME-n szerzett villamosmérnöki diplomát, 1982 óta Norvégiában él, jelenleg az oslói egyetem médiamérnöke.
Filmes, író, fordító, festõ, irodalomszervezõ, legutóbbi
kötete a Tiszta szívvel (2004).
Köllõ Csongor  1985-ben született Kolozsváron. A kolozsvári
Színiakadémia elsõéves hallgatója.
Kõrösi Zoltán  1962-ben született Budapesten. Számos
irodalmi díjjal jutalmazták. Legutóbbi könyve: Budapest,
nõváros (2004).
Marno János  1949-ben született Budapesten. Költõ,
mûfordító. József Attila-díjas. Legutóbbi kötete: Daidal
(2001).
Márton Adél  1980-ban született Kolozsváron. Történelemmûvészettörténelem szakot végzett Kolozsváron, 2002tõl sajtótanácsos az RMDSZ bukaresti elnöki hivatalában.
Pánics Ferenc  1962-ben született Mezõhegyesen. Békéscsabán
él, korábban újságíró volt, jelenleg szociális munkásként
dolgozik.
Páll Zita  1972-ben született Sepsiszentgyörgyön, kritikus,
magyarangol szakot végzett a BBTE-n. Kötete: Milyen
fej varródhat az ex-macska nyakához? (2003).
Simándi Ágnes  1954-ben született Budapesten. Teológus,
ikonfestõ. Torontóban él. L egutóbbi kötete: Sivatagi
húsvét (2004).
Simó Márton  1963-ban született Urikányban. Vállalkozó, az
Erdélyi (könyv) Mûhely szerkesztõje. Legutóbbi kötete:
Bozgor (2004).
Varga Anikó 1980-ban született Nagybányán, teatrológia
szakot végzett Kolozsváron. Jelenleg Budapesten él.
Vennes Aranka  Budapesten született, újságíró. Tizedik éve
riporter a Magyar Rádiónál, a Vasárnapi Újság címû mûsor
szerkesztõje.
Zólya Andrea Csilla  1978-ban született Székelyudvarhelyen.
Kolozsváron magyar nyelv- és irodalom szakot végzett.
Elsõéves doktorandus a BBTE Újságírás Tanszékén.

