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Az erotika démóniája

Margócsy István

Közelítés Krúdy Gyula Napraforgó című regényéhez

„A szerelem regénye” – jellemezte a Napraforgót az a Fülöp László, aki először szánt komoly és terjedelmesebb elemzést e regény-
nek, s azóta e meghatározás ott lappang minden e regényt tárgyazó vagy érintő tanulmány szövegében [1]. S természetesen nem 
jogtalanul: hisz maga a Krúdy is valami ilyes interpretációs stratégiát sugallt és javasolt könyvéhez, mikor a szerkesztőhöz intézett 
fiktív levelében úgy vall: „A föld regényét tervezem… Egy holtig tartó szerelem könyve lesz ez a regény, a szerelemé, amely együtt 
sarjadt velünk a földből…” [2] – s olyan párhuzamot javasol a „föld”, azaz a „anyatermészet, tenyészet” fogalma és a szerelem 
között, amely egyrészt persze meglehetősen homályos (és ugyanakkor közhelyes), másrészt pedig éppen az egyes, a regényben 
bemutatott szerelemvariációkkal csak nagyon nehezen hozható kapcsolatba. A regényben [3] ugyanis egyrészt valóban minden 
szereplő (a fontosabbak is, a kevésbé fontosabbak is) folyamatosan a szerelem valamilyen problémájával van elfoglalva, állandóan 
róla beszélnek, a férfiak és nők egymással, mindenki mindenkivel valamilyen szinten szerelmi kapcsolatot is létesít vagy létesíteni 
vágyik, másrészt azonban a regényben elhangzó beszédszólamok, amelyek a szerelmet az egyes figurák szempontjából körülírják, 
folyamatosan erőteljes ellentmondásba kerülnek azokkal a cselekmény-elemekkel és jelenetekkel, amelyekbe a narrátor elhelyezi 
őket – s így a regénynek, úgymond, alapvető szerelemkoncepciója csak nagyon nehezen lesz körvonalazható.
 A regény sokoldalú recepciója már részletesen feldolgozta a figurák önképének, személyiség-konstrukcióinak, szerepei-
nek, irodalmi előképeinek tipológiáját, s a két férfi főhősnek, Pistoli Falstaffnak és Álmos Andornak szerelmi elképzeléseivel 
is sokat foglalkozott, s az ő szerelemről vallott nézeteiket elsősorban a romantikus szerelemkoncepció alapján magyarázta: 
a szerelem ennek alapján azonos lesz a végtelen vágyakozással, az elérhetetlen ideál után való vég nélküli sóvárgással, a ki-
elégíthetetlen kereséssel – a hősök ezek szerint úgy magyarázzák a maguk életvezetési stratégiáját és változékony taktikáját 
mint az „igaz” szerelem, „a tiszta érzések iránti vágy” keresésének modelljét [4]. A recepcióban aztán a hősök által hirdetett 
elv, az elérhetetlennek szerelme Krúdy teljes szerelemfelfogására is kiterjesztést nyert: mintha Krúdynál a szerelem egyrészt a 
platonikus értelemben vett ideál iránti törekvést képviselné (ennek mintája lenne a trubadúri–lovagi szerepjáték), másrészt 
viszont a kierkegaardi értelemben vett „végtelen erotika” képtelenségét és abszurditását vélelmezné – a sóvárgás attitűdje 
mint életmodell mintha tökéletesen kizárná a tényleges szerelmi kapcsolat beteljesülésének még elvi lehetőségét is (ezért 
vélelmezheti úgy az egyik leírás, hogy „Szindbád a szexuális értelemben vett szerelmet soha nem tapasztalja meg”, s Krúdy, 
a platonikus értelemben vett ideális szerelem koncepciója érdekében, csupán „palástolja” a szexualitást [5].
 S ha mindennek van is bizonyos létjogosultsága Krúdy egyes műveit illetően, a Napraforgó azonban erőteljesen más beállító-
dást képvisel, mind az egyes beszélő hősök önideológiáját, szerelmi áriáit illetően, mind pedig a narráció egészének bonyolultságát 
illetően. Egyrészt e regény esetében nagyon nehéz lenne megállapítani vagy kijelölni, kinek a szerelemfelfogása vagy szerelmi szó-
lama lenne a domináns – az összes szereplő, mind a férfiak, mind a nők olyannyira kettős, önmagában ellentmondásos, értékeiben 
és elveiben összeegyeztethetetlen életvitelt és életelv-rendszert képviselnek, hogy homogenizálásuk tökéletesen reménytelennek 
mondható; másrészt pedig oly ellentmondások ütköznek ki – a narrátor jelenetező gesztusaiban és kommentáló szólamában egy-
aránt – a kimondott princípiumok elvei és a bemutatott és elhallgatott cselekvések tartalma között, hogy már-már az is kétségessé 
válik, valóban folyamatosan a szerelemről lenne szó. A szerelmi (férfi-nő) kapcsolatoknak ugyanis oly széles és abszurd kavalkádja 
bontakozik ki az olvasó szeme előtt, a szerelem oly csillámlóan sokféle, egymással össze nem egyeztethető alakban és elképzelésben 
bontakozik ki, hogy fogalmának és szubsztancialitásának értékelése is folyamatosan kétségbe vonatik. A szerelem ugyanis itt egy-
általán nem az idealitásoknak tiszta világába vezet be, hanem folytonosan a legerőteljesebb fenyegetéssel kézzel fogva jelenik meg: 
a szerelem és az erotika démonikus kettősségben mutatkozik, a legnagyobb örömmel kecsegtet és a legnagyobb halálos veszélyt 
rejti magában – aki szerelmes lesz vagy szerelmet ébreszt maga iránt, az első pillanattól kezdve a halálos fenyegetés és fenyegetettség 
állapotában kell, hogy találja magát (pl.: „Maszkerádi kerekre nyitott szemekkel hallgatta a kurtanemest, mintha valami lappangó 
tűzfolyam közelednék feléje a szavak jégzajlásában. Tudta, hogy patkányfogóval játszik, mégis nyújtogatta ujjait a csapvashoz…”).
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 Krúdy e regényében egy szereplő esetében sem, sem belső világukat, sem külső akcióikat tekintve, a szerelem és a vá-
gyakozás indulata nem szakítható el a pusztulás és a pusztítás képzeteitől. S e tekintetben nincs különbség a régi világ és 
az új világ között: a regény szereplőinek ősei, szülei is tökéletesen őrült szenvedélyek hőseiként vagy áldozataiként lesznek 
bemutatva: szerelmi kapcsolataik a pusztítás és az önpusztítás terepeként ábrázoltatnak (akár Álmos Andor, akár Maszkerádi 
Malvin felmenőinek esetében). A regény a folyamatos szorongás és fenyegetés szituációit mozgósítja (betöréssel kezdődik – a 
régi szerető látogatása mint támadás értékelődik; a szerelmi csábítás gesztusa soha nem nélkülözi a fenyegetés nyerseségét, sőt 
durvaságát, s a szerelmi aktusok nem egy esetben (pl. a főhős végső nászjelenetében halállal – mondhatnánk: szerelmi gyilkos-
sággal végződnek); alaphangulata a szorongás, s mindenütt a halálfélelem affektusai érvényesülnek. A szerelmesek állandóan 
összekeverik az életet és a halált, a kéjt és a rettenetet – aki szerelmes, az időnként meghal (Álmos Andorról olvassuk: „Álmos 
úr egy napon meghalt. Ezt minden esztendőben megcselekedte, amikor Evelin kisasszonyt huzamosabb ideig látta, s rátört a 
szerelem, farkasok kínja, szél üvöltő zúgása…”), a szerelmes férj alapállapota az özvegység (Pistoli – akinek özvegysége mel-
lett elhanyagolható, hogy három élő, őrült felesége van), szerelmes asszonyok halott férfival tartanak illetlen lakomát (az apa 
Maszkerádi utolsó fellépésekor: „A két asszony, Lotti és Helén szemérmetlen állapotban traktálta Maszkerádit az asztalnál…”), 
a rettenetes házasságot pedig csak a halált megidéző nagy bejelentés tudja gyermeknemző násszá kreálni (Álmos Ákos és az első 
Evelin kapcsolatában), Maszkerádi alteregója saját hajfonatával fojtja meg (Maszkerádi helyett, de Maszkerádi helyeslésével) a 
szeretett férfit stb. A szerelem e világban szélsőségesen kétértékű valami: az éltető és a pusztító erő egyszerre és elválaszthatatlanul 
(ezt Pistoli a levelében meg is írja: „A szerelmet, amelyet a gyilkosságtól csak egy keskeny mezsgye választ el, úgy nézegettem, 
mint egy mirákulumot…”); a szerelem a legmagasztosabb és egyben a legaljasabb emberi viszonyrendszer – amely megengedi 
a legodaadóbb hódolatot és a legdurvább megalázást, a csábító gyengédséget és a vad erőszakot; de amely ugyanakkor ugyan-
úgy képes hatni, minden társadalmi és kulturális különbséget félretéve, a legkülönbözőbb egyénekre is (többször elhangzik, 
több szituációban is, hogy a szerelem aktusában eltűnik a különbség az úri dáma és a céda között; a férfiak válogatás nélkül 
elfogadnak mindenféle női teremtést, a nők pedig a legellenszenvesebbnek tűnő férfifigurába is képesek beleszeretni (vö. pél-
dául Pistoli leírását az egyik feleségéről: „az nagyon szeretett. Misliknek hívták, de lehet, hogy volt más neve is. A kutyámat 
neveztem valamikor Misliknek…”; vagy Maszkerádi gesztusát Pistolival szemben: „Gyűlölöm a két észvesztő szemed. Tele 
van elpusztított, felfalt, szétmarcangolt szívű asszonyok árnyaival. … Látom, hogy tetted őket boszorkányokká, bomlott hajú 
bestiákká, tajtékos szájú tébolyultakká. Te nagy gazember vagy, Pistoli, – de szeretlek…”). A szerelem kétértékűségét, fenségét 
és aljasságát pedig a legnyilvánvalóbban Pistoli tartása képviseli: ő, aki rajongó tisztelettel hódol udvarlásai során a nőknek, a 
narrátor ironikus megjegyzése szerint „egyébről se tudott beszélni, mint a nők nemi életéről”; a nők által való kiválasztottsága és 
kegyeltsége pedig oly lealacsonyító kommentárba torkollik, mint „Élt a nők kegyében, mint a siket disznó a búzában…”; vagy 
még látványosabban: „Pistoli részeg volt, házasodott, asszonyt temetett, árok sarkában és virágágyban aludt, annyi nőnek az 
illata maradt meg emlékezetében, mint egy nagyvárosi hímkutyának a szaglószervében … bolond módjára táncolt mezítlábas 
szolgálók és szentképarcú asszonyok után…”
 S ennek megfelelően a szerelmes hősök (s ne felejtsük: e regényben tényleg mindenki állandóan szerelmes) maguk is 
állandóan kétértelműen, egyszerre kétféle értéket képviselve működnek, s egyikük sem tüntethető ki valamely tiszta érték 
egyértelmű képviseletével (a régebbi recepció azon nézete, miszerint itt két világ és világnézet, két erkölcsi rendszer nézne 
szembe egymással, megítélésem szerint, nem tartható fenn [6]) : a felmagasztosítás és a lealacsonyítás ugyanazon aktussal 
történik (pl.: „Evelinnek olyan nyaka volt, hogy egyformán ráillett a nyaklánc és a kötél…”); az ún. kézzelfogható, ártatlan-
nak látszó, szűzies alakban mutatkozó Evelin tökéletesen hasonlít az első, démoni erejű, pusztító, kicsapongó első Evelinre 
(„A régi Evelin arcképe ott függött a falon életnagyságban, s az élő Evelin az arckép alatt állott – mintha megelevenedve 
kilépett volna rámái közül a festmény…”), s Pistoli többször is Maszkerádi mellett látja és láttatja őt (hisz a két nő együtt 
is megy a máriapócsi búcsúra!), mint ugyanannak a jelenségnek két változatát (sőt: álmában is úgy jelenik meg Evelin, 
mint Maszkerádi alteregója: „Pistoli délutánonként elmerengett a szobában, hol felváltva érezte Maszkerádi kisasszony és a 
drágalátos Evelin illatát…”; máshol egymás mellett, egymással szembe állítva látja a két nőt, Evelint mint öreg, elmebeteg 
nőt, Maszkerádit mint megőrült hastáncosnőt…); a végtelenül lovagias, álmodozó Álmos Andor pedig, aki a történések 
jelen idejében szolíd és szelíd életvezetési elveivel mintha domesztikálni (vagy legalábbis magától távol tartani) akarná a 
szélsőséges szenvedélyek őrjöngő világát, ifjúkorában Rizujlettől még a „hírhedt márki”, azaz de Sade szerelmi praktikáit 
is elsajátította, s a platonikus beszélgetésbe fulladt randevú után, Evelin távozásakor, zavartalanul fogadja el a helyettesítő 
áldozatot (amit Evelin is természetesnek tekintett, sőt ajánlott): azaz Rizujlett szenvedélyesen felkínálkozó szerelmi aktusát; 
ám a legjellemzőbb talán az, hogy Álmos Andor is ily kétértelmű lovagias hódolattal fejezi ki elragadtatását Evelin iránt: 
(„Rejtelem vagy nekem, pedig üvöltve mondom éjszaka, hogy csak nő vagy… Rémület vagy, aki torzonborzan nyitja ki félig 
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az ajtót álmodozásaimban, mint egy kést szorongató gyilkos… Megholt asszony vagy, aki haloványan, szellemként simul az 
ajtóhoz, és a másvilágra hívogat integető ujjaival… Halál vagy és élet vagy…”).
 S mindehhez hozzájárul, hogy a Napraforgóban a korabeli irodalmi, ábrázoláselvi és erkölcsi konvencióhoz, de a többi 
Krúdy-regényhez képest is, jóval nyíltabb ábrázolást vagy sejtetést nyer a szerelmi kapcsolatok testi, szexuális aspektusa. E 
regényben nemcsak beszélnek a szerelemről, s nemcsak platonikus idealitásban beszélnek a szerelemről, de rendkívül fontos 
szerepet kap, mind a szereplők szólamában, mind a jelenetezésben, mind a narrátori kommentárokban a szerelem testisége. 
E regényben a sok ábrándozás és sóvárgás mellett vagy mögött mindenütt jelen van az erotika testisége, vagy nyíltan ki-
mondva, vagy elhallgatás retorikai alakzatával fedve, vagy metaforikus allúziók erőteljes érvényesítésével – a szeretői státusz 
itt tényleges szexuális kapcsolatra utal (akár még az oly szűziesnek láttatott viszony esetében is, mint amilyen Evelin és 
Kálmán között feszül: hiszen Evelin számára is természetes, hogy Kálmán éjszaka a lakásában járkálhat); Pistoli, Rizujlett, 
Álmos Andor előtörténete rengeteg szexuális élménynek felidézésével jár együtt – oly merész és kihívó abszurdumoknak 
megelevenítésével, mint pl. Pistoli három őrült feleségének orgiája („Hitvesi jogaikat követelték – felelt Pistoli és az asztalra 
meredt. – Kegyed előkelő, finom úrhölgy, nem mondhatok többet…”) vagy Maszkerádinak látványos szeretkezési (masz-
turbálási) áriája és jelenete a fűzfával („… átölelte a fát, mint egy bálványt a vad népek asszonyai, akik már nem találnak 
férfira a nemzetségben. – Megölelte a fát, ahogyan férfit sohasem mert volna megölelni. Karjával, lábaival átfogta a törzset 
és lángba borult homlokát a vén bálványhoz simultatta, a római Priapus e késői maradványához, amelyet nem festettek be 
cinóberrel a nők…”); Rizujlett, mikor átadja Evelin ún. üzenetét Álmosnak, a következőképpen viselkedik: „Át akarok adni 
valamit, amit rám bíztak. Átölelte a férfit, és hosszan, mint egy nászút, boldogan, mint a viszontlátás, és alázatosan, mint a 
háremben, megcsókolta Álmost. A teste vonaglott, mintha belülről zokogott volna minden porcikája, mint a hajadonoknak 
esküvő napján…”; nem is beszélve Pistoli életének utolsó jelenetéről, az álruhás verekedésből nagy és gyilkos szerelmi násszá 
alakuló párviadalról, ahol a férfitól a már egy szál ingre vetkezett csábító nő azt követeli, hogy járná el a rókatáncot (ami 
tudvalévőleg egy földbe ásott lyuk körül lejtett botos férfitánc volt… – s csókjának, melyet „szeretlek” felkiáltással nyomott 
Pistoli ajkára, halál lett a következménye, de persze oly halál, melynek értékelését Pistoli furcsa és titokzatos gyászjelentése, 
amelynek szerzője ismeretlen marad, úgy adja meg, hogy „örömök teljében halt meg”.
 E regény világában a szerelem és az erotika mint a démoni erőknek játéktere jelenik meg (nyilván ennek köszönhető Pistoli 
temetésének fantasztikus, ördögi megjelenítése is) – s e világot végig áthatja e démóniának ironikus, sőt groteszk relativizálása 
is. E vonzó és fenyegető világ folyamatosan át van hatva a karneváli kacagásnak rettenetes hangulatával is: hőseink folyama-
tosan ironizálnak önmagukon is, ironikus szituációkba is kerülnek, s a narrátor is állandóan alkalmazza az irónia retorikáját. 
A narrátor Pistoli alapszituációjaként írja le Pistolinak rémítő nevetését („Ez volt a fehérmájú Pistoli, aki a cigányok térdén 
hempergett, s úgy kacagott, hogy a keresztutak, amelyek éppen nem foglalkoztak vándorlók elbolondításával, kísértetek mód-
jára visszhangozták a Pistoli kacagását. A néma fák elkomorultak, mint a bitófák, amelyek alól elszökött a delikvens. Árnyékot 
vető sövények, amelyek alatt bizonyosan a Halál szokott megpihenni, midőn felírja a lutriszámokat, amelyekkel álmodott, 
baljóslatúan hegyezték a fülüket, mintha azt várnák, hogy Pistoli mikor unja már meg a kacagást, s egy iramodással át akar 
ugratni a sövényeken, a másvilágba…”); többször elhangzik utalás arra, hogy az evilági élet csupán nagy álarcosbál vagy kár-
tyajáték („Álmos Ákos szomorúan élt, mint a tök király” stb. [7]) – s a legtragikusabbnak ígérkező szituációk sem nélkülözik a 
groteszk rövidre zárást (ennek legemlékezetesebb példája Pistoli utolsó fellépése: a kétségbeesett férfi mikor verekedésbe kerül 
az álruhás Maszkerádival, előbb patetikusan kiált fel: „Te vagy az, Halál?”, majd a továbbiakban cinikusan és alpárian utasítja 
helyre a vérző kisasszonyt: „Kvitt a hurka, lakatos!”, minekutána, ahogy a narrátor mondja: „Hirtelen csörgősapkás farsangi 
kedv nyomakodott be a búbánatos udvarházba…”). Ráadásul e nagy groteszk mögött állandóan ott rejlik annak a belátásnak 
állandó érzékeltetése, hogy a regény figurái folyamatosan hazudnak, s a narrátor különleges retorikai praktikái arra (is) szol-
gálnak, hogy e hazugság-effektusokra rendre felhívják a figyelmet (akár úgy, hogy a figura szerepjátszását emeli ki, akár úgy, 
hogy a hazugságnak mint kiküszöbölhetetlen beszédaktusnak fontosságát hangsúlyozza, pl. „A nők csak addig voltak kedvesek 
neki, amíg elhitték a hazugságait…”; vagy: „Meghatottan bólingatott, mintha igazat mondott volna, mint siralomházban az 
öreg haramia…”). Krúdy, úgy vélem, e regényében még a tőle megszokottnál is vadabbul és gátlástalanabbul, mintegy a kar-
neváli hangulatot közvetlenül is imitálva, vegyítette a különböző stílusnemeket és esztétikai minőségeket – s épp e nagyszabású 
retorikai kavalkád, amely nem törődött sem grammatikai konvenciókkal, sem pedig referenciális igényekkel, tudta igazán 
nagyhatásúvá növelni vízióját a szerelem démóniájáról. Hiszen épp az a legérdekesebb ezekben a Krúdy-mondatokban, hogy 
hasonlatainak motiválási stratégiái vagy referenciális vonatkozásai még véletlenül sem merülnek fel (gondoljunk csak az olyan 
híres hasonlatokra: „Alkonyodott, mint a fáradt szív…”, vagy: „A nyírségi holdvilág lopakodva mendegélt az égboltozaton, 
mint a juhász, subája alatt a bürgével…” – a mondatoknak egyetlen elemével szemben sem vethető fel a bármiféle értelemben 
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vett referencialitás igénye – az első, és persze sok más, mondat esetében pedig még az is felvethető, hogy grammatikailag inkor-
rekt, hiszen nem tartja be a kongruencia szabályait [8]).
 Irodalomtörténetileg nézve: úgy vélem, Krúdynak e szélsőségesen feszített szerelemkoncepciója szoros kapcsolatba hoz-
ható azzal a szerelemfelfogással, amely az első világháború előtt és körül oly sok érdekes (és persze: különc) művet hozott 
létre: a szerelemnek és halálnak, a szerelemnek és az erőszaknak együttes kezelése, a szado-mazochisztikus szerelemfelfogás a 
század első két évtizedében nem kevés magyar költőnél kimutatható (a nyilvánvaló bécsi hatást is feltételezve): többek között 
gondolhatunk akár Ady oly verseire, mint a Lédával a bálban vagy a Héjanász az avaron stb.; akár Balázs Bélának misz-
tériumjátékára, A kékszakállú herceg várára, akár Czóbel Minkának sajnálatos módon keveset emlegetett Donna Juanna 
című verses világdrámájára. S ha mindehhez hozzátesszük, hogy ismeretes (bár sokak számára meglepő) módon, Krúdy jó 
viszonyt táplált Ferenczi Sándorral, a hazai freudizmus igen jelentős képviselőjével [9], akkor talán úgy is fogalmazhatunk: 
a Napraforgó akár úgy is lenne nevezhető, mint a freudiánus Lustprinzip és Todesprinzip együttes megjelenítésének legki-
válóbb magyar műve [10].
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Az arany meg az asszony: 
színmű és opera
Bárdos László

Ha Krúdy drámaírói munkásságáról szólunk, különösen nagy a kísértés, hogy elismételjünk bizonyos gyakori megállapí-
tásokat. Minden újabb értelmező beleütközik ugyanis abba a különös ellentmondásba, hogy ez az író, akinek egész mun-
kásságát át- meg átjárta a színház, a színpad, a tiszta értelemben vett teatralitás egész motívumkincse, mégpedig nemcsak 
a tárgyi-tematikai „ábrázolás” rétegeiben, hanem a metaforika, a szimbolizáció gazdag, folyvást alakuló és sokszorozódó 
jelentésdimenzióiban is, teljes mértékben kudarcot vallott a színpadnak, a színpadra írás mesterségével. Kudarcot a te-
átrumok nyilvánossága előtt, és kudarcot önmagában, írói önértékelésének bensőbb köreiben is. Kudarca teljesebb, mint 
Móriczé, akinek végső fokon szintén nem sikerült meghódítania a színpadot, de sem a külső akadályok, sem saját drámaírói 
gyengeségei nem tántoríthatták el a szívós és folyamatos próbálkozástól. Ennek végül is óriási mennyiségű színdarab lett a, 
meglehet, kétes eredménye. A szintén roppantul termékeny Krúdy azonban még féltucatnyi befejezett darabot sem hagyott 
utókorára – ezek többsége is egyfelvonásos darab vagy színpadi jelenet.
 Megint csak szemben Móriczcal, ő epikai alkotásait sem dolgozta fel színpadi művekké. 1912-ben kiadott egyfelvonáso-
sa, a Kárpáti kaland ugyan egy novella, mégpedig a Szindbád titka című elbeszélés dramatizálása, de az eredeti, négyrészes 
szerkezetnek csupán az első egységét dolgozta fel. Látszólag bonyolultabb, valójában egyszerűbb a helyzet A vörös postako-
csival. Ez Krúdy legnagyobb szabású, négyfelvonásos színdarabja: tudjuk, hogy az 1968-as Komédia című kötet megjelené-
séig kéziratban lappangott. Nos, bár a férfi főszereplőket itt is Alvinczinak és Rezedának hívják, s az emblematikus fogatról 
is többször szó esik a darabban, a színmű független a híressé vált regénytől – egészen másról és mindenekfölött: egészen 
másképp szól. – A Zoltánka című darab sem tekinthető a Petőfi Zoltán alakjával foglalkozó elbeszélések átdolgozásának; 
a töredékben maradt Aranykéz utcai szép napok, mint Kelecsényi László figyelmeztet rá [1], hasonlóképpen elszakadt az 
azonos című epikai előzménytől, mint A vörös postakocsi.
 Ami most már Az arany meg az asszonyt illeti, ez a darab még olyan laza szálon sem függ össze szerzőjének narratív szerke-
zeteivel, mint a címbeli azonosságot felhasználó, „kijátszó” két színpadi mű. Köztudomású, hogy a sorsüldözött drámai oeuvre-
nek ez a legszerencsésebb darabja. Az arany meg az asszonyt 1913-ban közölte először a Századok Legendái c. folyóirat, de 
ennél az igencsak exkluzív megjelenésnél többet nyomott a latban az 1918-as publikáció: ez évi 42. számában a Színházi Élet 
c. népszerű hetilap tette közzé, egyébként szerzőjének emlékező és elégikusan borongó bevezetőjével. Krúdy azonban örömét is 
kifejezhette a kis cikkben, hiszen ugyanez év október 1-jén bemutatták a darabot az ún. Apolló kabaréban (a mai Corvin áruház 
helyén). Az író valósággal el volt ragadtatva a zsoldoskapitány szerepében fellépő Beregi Oszkár alakításától. A darab, ahogy 
mondani szokás, „szerény sikert” aratott: ez azonban nem bizonyult elegendőnek a további színházi pályafutáshoz. Egyébként 
is zavaros hónapok, évek következtek. Krúdyt ekkoriban már A vörös postakocsinak, egész estét betöltő színművének a sorsa 
foglalkoztatta; s amikor 1920 májusában névleg a Nemzeti Színház, de inkább a föléje rendelt ún. Színművészeti Tanács visz-
szautasító határozatával ez a sors végképp megpecsételődött, Az arany meg az asszony is letűnt a színpadokról.
 Nem is nagyon lehetett tudni róla mindaddig, amíg Nádasdy Kálmán, az Operaház hírneves rendezője föl nem hívta 
reá egy harmincas évei közepén járó zeneszerző, Kenessey Jenő figyelmét, arra biztatva, hogy írjon operát az egyfelvonásos 
darabból. Kenessey voltaképp inkább karmesternek, főleg balettkarmesternek számított: későbben sem írt nagyon sokat, 
és Az arany meg az asszony maradt az egyetlen operája. A nagyjából egyórás dalművet 1943. május 8-án mutatták be, 
szép sikerrel. A zeneszerző vezényelt, a főbb szerepeket Osváth Júlia, Rösler Endre és Koréh Endre énekelte. Az Operaház a 
háború után is előadta néhányszor a darabot. Kenessey művét ezenkívül a televízió is bemutatta 1981-ben. Ha már ennél 
a médiumnál tartunk, nem szabad említetlenül hagynunk a színdarabnak, tehát Krúdy eredeti művének tévés változatát 
sem; már csak azért se, mivel ezen a Pap Évával, Koncz Gáborral és Benkő Gyulával készült feldolgozáson kívül a közönség 
– tudomásom szerint – továbbra sem találkozhatott prózai színházban Krúdy Gyula egyfelvonásosával.
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 Dióhéjban összefoglalva a cselekményt: a XV. század vége felé egy téli estén éjszakai nyugalomra készül egy lőcsei pol-
gárházban Wolfgang és Anna. Az asszony jóval fiatalabb férjénél. A kegyes-ájtatos hangulatú beszélgetést megzavarja egy 
zsoldoskapitány, aki bebocsátást követel. Kázmér király kegyeltjének mondja magát, s emiatt a ház ura, az egykori keres-
kedő, habár a királyt adósai között tartja számon, beengedi a Rotaridesz néven bemutatkozó jövevényt. A zsoldos nyeglén, 
foghegyről beszél vele. Annál nyájasabb viszont Annához: mihelyt a férj enni-innivalóért megy, s ők kettesben maradnak, 
udvarolni kezd neki, végül már arra csábítgatja, hogy megszökteti, s beajánlja udvarhölgynek.
 A nő hamar beleegyezik mindenbe, férje azonban belépve gyanút fog, ellenlépést fontolgat. Közben a kapitány két szí-
nész cimborája is benyomul a házba, rögtönzött előadásuk alatt pedig Rotaridesz elmondja a katona meg az ördög meséjét. 
Ekkor avatkozik közbe Wolfgang, s hívja vendégét, nézze csak meg, hogyan készít aranyat tűzhelyén. A zsoldos e pillanattól 
önfeledten bámulja a csodát, rá se hederít Anna hívására, majd boldogan tömi meg zsebét a felkínált aranypénzzel. Kisvár-
tatva megérkeznek a városőrség fegyveresei: Wolfgang már előre értük küldetett. A zsoldoskapitánynál ott a hamis pénz, 
már viszik is magukkal, aligha kerüli el a kerékbetörést. – A házaspár magára marad: a férj azzal nyugtázza a történteket 
fájdalmasan csalódott feleségének, hogy a „polgár megvédi a házát […] oly módon, amint tudja.”
 Talán még ebből a gyarló összefoglalásból is kitűnt a kis színdarab meséjének fordulatossága és csattanóra való kihe-
gyezettsége egyaránt. Krúdy művészetének általánosan jellemző jegyeitől valamelyest eltérő sajátosságok ezek. Föltehető, 
hogy a történelmi (egy kissé persze áltörténelmi) tematika és környezet indokolja ezt az újromantikusra színezett kalandos 
meseszövést, ám itt vissza kell utalnom arra a megállapításra, mely szerint a színjátéknak ezúttal nincs köze az író elbeszélő 
műveihez. Csakugyan így áll a dolog? Nos, nem egészen. A darabról szóló nagyon vázlatos és szórványos szakirodalmi 
kommentárok egytől egyig megemlítik, hogy a cselekmény az ún. „zsoldosnovellákéra” hasonlít: ezek a történetek javarészt 
1909–1910-ben keletkeztek, a bennük felbukkanó tér- és időbeli indexek pedig többnyire ugyanarra a tájra és korszakra 
mutatnak, mint amelyre az egyfelvonásos színpadi tere és ideje.
 A hivatkozás félig-meddig jogos ugyan, de inkább csak a művek referenciális utalásszintjét veszi figyelembe. Egy kicsit 
is alaposabb olvasat ugyanis rögtön észlelheti az ilyenfajta novellák (A muskétás, az Út a pokolba, A katona [Bőrcsuha], 
valamint a zsoldostörténetnek nem nevezhető, de hasonló közegbe állított elbeszélés, A középkori város) tragikus, végzettu-
dattól áthatott atmoszféráját, s éppúgy a történetek diabolikus-démonikus tendenciájú szimbolizációs jelentésirányait. Ezek 
az oly lényeges jegyek hiányoznak a színdarabból. A szerelem és a halál érzete összefonódik a darab 7. jelenetében, a zsoldos 
és Anna második szerelmi kettősében, de csak a fiatal nő mondja, hogy: „Ó, meghalok ma éjszaka” (79.), a férfi beszéde csu-
pa lelkesedés és lelkendezés. Érdekes, hogy az operabeli duettben ez a bizonyos mondat többször ismétlődik, óhajtó formát 
ölt; minden bizonnyal azért, hogy – túl az esetleges trisztáni reminiszcenciákon – egyszerre sóvárgó és fájdalmas hangzásával 
és elhangzásával feldúsítsa a szerelmi kettős zenei dramaturgiáját, fokozza és sűrítse effektusait, hozzájáruljon egy operai zárt 
szám nagyformaként való megképződéséhez.
Maga az irodalmi szöveg voltaképp nemigen kínál alapot a szenvedély ilyen kitárulkozásainak. Az arany meg az asszony 
inkább nyelvi modalitásának és szerkezeti dinamikájának határozott pragmatizmusával lepi meg a „jellegzetes” Krúdy-
féle dikcióhoz szokott olvasót. Egészen másféle színházi artisztikumot próbál itt ki az író, mint majd A vörös postakocsi 
című darabban. Ott az álom, a vízió logikája fölébe kerekedik a diszkurzív-lineáris drámai beszéd és cselekményalakítás 
követelményeinek. Itt viszont gyorsan peregnek a párbeszédek, a szerkezet dinamikája határozottan tör a végkifejlet felé. 
Olykor-olykor ugyan itt is felhangzik pl. a Krúdyra oly jellemző felsorolás, azaz egymással rokon értelmű képek, helyzetek 
és emlékek halmozása, mely szinte megállítja az időt (főképpen a zsoldoskapitány „szólamában”), de ezek epizódok, nem 
uralkodnak el a struktúra egészén.
 A darab véleményem szerint Krúdy egyetlen kísérlete – méghozzá sikerült kísérlete! – a pièce bien faite, a „jól megcsi-
nált” színjáték, a franciás társalgási színmű műfajváltozatában.  Bármily meglepő, ezúttal közel került ahhoz a dramaturgiá-
hoz, amelyet – jobbára épp a tízes években – többek közt Herczeg Ferenc, továbbá az Incidens az Ingeborg-hangversenyent 
író Szomory, de persze mindenekelőtt Molnár Ferenc vitt sikerre. A testőrből s a szintén egyfelvonásos Marsallból lehet 
ismerős az a hatásos, csattanószerű fordulat, amelyet színlelés, sőt afféle színészi alakítás-alakoskodás készít elő. De még az 
alaphelyzet okozta dilemma is rokon: valódi háromszög-történet, amelynek tétje az, hogy miképpen győzi le furfanggal, 
leleménnyel a férj a csábítót. Az arany meg az asszony viszont kétségtelenül passzívabb nőalakot visz színre, mint említett 
műfajtársai. Krúdy darabjában ezenkívül nem is az asszonyi megbízhatatlanság vagy pénzsóvárság jól bejáratott modellje 
irányítja a cselekményt; a „lovag” végzetét itt tulajdon kapzsisága idézi fejére.
 Kenessey nem írt és nem íratott librettót. Voltaképpen Krúdy szövegét zenésítette meg. Mindenesetre feltűnő, hogy ily 
módon az életműnek épp egy olyan darabjából készült opera, amely alig-alig foglal magába zenei elemeket – a hanghordo-
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zás, a dikció, a nyelv figuratív közlési szintje sokkal „prózaibb”, kopárabb, célratörőbb, mint a Krúdy-prózától megszokott 
muzikalitás ismeretében várhatnánk. (A nyelv ún. zeneisége persze általában egészen más lényegű, mint a nem verbális, 
azaz a tulajdonképpeni zene – de ez külön nagy kérdéscsoport, melyre most nem térhetek ki.) Az imént pedig azért fogal-
maztam úgy, hogy csak voltaképpen halljuk Krúdy szövegét az énekesektől, mert a komponista imitt-amott módosított a 
textuson. Egyrészt elhagyott belőle kisebb-nagyobb részleteket, másrészt egyszerűsítette a nyelvet. Hadd idézzek két apró 
példát az utóbbi eljárására. Az 5. jelenetben egy szóváltás során az operai házigazda ezt vágja hívatlan vendége arcába: „Meg-
érdemelnéd, hogy megmérgezzelek.” Krúdy Gyula még ezt írta: „…hogy megetesselek.” (75.) Nyilvánvaló, hogy az opera-
szerző a köznyelvben félreérthető, nyelvjárási jelentés miatt a lexémát egy általánosan ismert szóra cserélte. A másik: a dalmű 
végén Anna kifakad: „Hiszen úgy szerettem!” A magabiztos Wolfgang így válaszol: „Lehetséges, gyermekem, / De holnapra 
már elfelejted!” Krúdy szövege: „…de holnapra vagy holnaputánra már elfelejtetted.” (86.) A zeneszerzőt (s a rendezőt) 
zavarhatta a jövő időre vonatkozó múlt idejű igealak; pedig ez kifejezőbb, mint a „szokásos” használat, mert a cselekvés 
befejezettségére utal. Az ilyesfajta egyszerűsítések gyakoriak a szövegben, nem is becsülhetjük alá a jelentőségüket; de annyi 
azért elmondható, hogy Krúdy drámai nyelve nagyjában-egészében énekelt matéria, zenei verbalitás lett. Bár talán szívesen 
helyeseljük az eredeti szövegnek ezt a megőrzését, érdemes emlékeztetni arra, hogy bírálat is érte, mégpedig a bemutató 
után. A Magyar Nemzet kritikusa, dr. Gaál Endre, elmélyült elemzésében a zenei folyamat tehertételének ítéli az irodalmi 
szöveg pontos átvételét, sajátságos módon Debussy eljárásához hasonlítva, amellyel a francia zeneszerző Maeterlinck Pelléas 
és Mélisandeját szólaltatta meg a zenei vokalitás nyelvén [2]. 
 Ami a rövidítéseket illeti: kimaradt a szövegkönyvből az V. jelenet néhány mozzanata (s képviseljen ez a példa több ha-
sonló részletet). Többek között a zsoldos emlékező adomái különböző országok asszonyairól, jelesül a magdeburgi kolostor 
lelakatolt asszonyairól. „Szerencsére hoztunk magunkkal kovácsot a hadjáratra.” (75.) Ezek az epizódok talán frivol karak-
terük miatt szorultak ki a szövegkönyvből.
 Az operai dráma, a drámai zene törvényei természetesen mások és másfélék, mint a „beszédes” színpadéi. Kenessey 
azonban mellőzött olyasmit is, ami vélhetőleg gazdagította volna a zenei jellemzést. A dráma legvégén Wolfgang kinyilat-
koztatja Annának: „S itt maradok én, aki férjed is, atyád is vagyok.” Ez a kijelentés hiányzik a librettóból (86.). Egyáltalán: 
az itt kiütköző kettős meghatározottság, amely oly sokat elárul a házaspár kapcsolatának ambivalenciájáról, egyszersmind 
valamelyest motiválja is a feleség villámgyors meghódolását egy idegen férfinak, alig érzékelhető az operában, az operai cse-
lekményben. – A mérlegnek azonban másik serpenyője is van, ugyanis az első jelenetben nemcsak kihagyás, hanem betoldás 
is előfordul: a férj ariosója ott ékes szerelmi vallomással, méghozzá rímes-verses szövegrésszel bővül, amelynek az eredetiben 
csak kezdő sorpárját találjuk. Elképzelhető, hogy a komponista egyensúlyosabbá akarta tenni a zsoldoskapitány szárnyaló 
hőstenorjának s Wolfgang lírai baritonjának zenei arányait a műben: ezért Wolfgangot az operaszínpad (éltes kora ellenére) 
a szenvedélyes szerelmes méltóságával is felruházza, pedig ennek a kvalitásnak nyoma sincs Krúdy színművében.
 A dráma olvasója fölfigyelhet arra, hogy ez a megoldás a fiatalok egymáshoz viszonyított bemutatását sem hagyja érin-
tetlenül. A darabban ugyanis többször, hangsúlyosan fölvetődik a katonának egy vonzó tulajdonsága, mégpedig úgy, hogy a 
többi szereplő reflektál reá: „Milyen szép szavakat tudsz, katona” – mondja neki a nő (73.); második kettősük közben pedig: 
„Ó, be szépen cseng a szavad!” (78.) De még a zordon férj sem állja meg elismerés nélkül kettejük külön beszélgetésekor: 
„Milyen művelten beszélsz, katona!” (76.) Mire a válasz: „Egykor diák voltam Uppsalában.” Hozzáteszem, hogy a magát 
„műveletlennek” nevező Anna maga ajánlja fel újdonsült kedvesének, hogy leírja számára a nevét; sőt már el is készült vele, 
s a nevet hordozó pergamendarab lesz gyors szerelmük egyetlen megfogható tárgyi emléke. – Az operában a verbális kész-
ségnek, valamint az írásnak mint a név grafikai jelének ezen tematizációja óhatatlanul elhalványul.
 Az operát egyébként csak felvételről ismerem. Mikrobarázdás hanglemezen az 1957-es operaházi felújítást rögzítették: 
ezen még mindig Osváth Júlia énekelte Annát, a zsoldoskapitányt Ilosfalvy Róbert, a férj pedig Losonczy György volt. A 
lemezen  közreműködő Rádiózenekart ismét csak a szerző vezényelte. Ez a felvétel jelent meg 2001-ben CD-n [3]. 
 Az operának is csekély a szakirodalma. Egyöntetű a vélemény, hogy kitűnő mesterségbeli tudással megalkotott darab, 
amely tartózkodik a modern zene formanyelvi újításaitól, de korántsem süpped maradi, akadémikus epigonizmusba. Lele-
ményes eklekticizmus jellemzi: későromantikus, „szecessziós”, kodályi és a fiatal Bartókra utaló mozzanatok mellett elsősor-
ban „latinosságát”, főképp az újabb francia zene hatását szokás kiemelni.
 Magam először is egy bizonyos deskriptív, mimetikus, illusztratív szándékra mutatnék rá: hívhatnánk ez zenei natura-
lizmusnak is. Egy-két példát említve: a mindvégig jórészt „mérsékelt tempóban” (Hungaroton/Kaisinger, 34.) tartott zenei 
áradás például váratlanul s csupán néhány ütemre felgyorsul, éles, szaggatott rézfúvós felkiáltásokkal döbbent meg az első 
jelenetben, midőn Wolfgang arról énekel nejének, hogy „Anyád […] egy éjszaka elkezdett kiabálni / Hogy az ördög húzza 
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a haját, / Furcsa volt… / Mintha álom lett volna…” Amikor pedig később borral kínálja a kapitányt, mondván: „Messzi 
Magyarországon termett a bor…”, a hegedűkön rövid, nagyon rövid „magyaros-népies” frázis hangzik fel, megint csak 
futó epizódként. A színpompásan, gazdag leleménnyel használt zenekar számos ilyen ábrázoló motívummal kíséri a szó- és 
mondatjelentések impulzusait.
 Úgyszintén a zenekar szólaltatja meg, legalábbis első ízben, az opera ismétlődő motívumait. Mindjárt az elején egy 
statikusnak tűnő, csak kis hangközlépéseket megengedő hangzás festi a téli este nyugalmát; ez a magas vonósfekvésben 
megszólaló, xilofonhangokkal, hárfafutamokkal és harangjáték-effektusokkal dúsított részlet is zárja le majd a művet, ekkor 
már némileg sötétebb színezéssel. Ilyenképpen mintha valamiféle hídforma jönne létre; ezt a koncepciót azonban a mű 
egészének epizodikus, mellérendelő, soroló szerkezete aligha igazolja. – Vissza-visszatér a katona motívuma is: ez a hetyke, 
indulószerű dallam sokatmondóan súlyosodik gyászindulóvá akkor, amikor a végén az őrök elvezetik a zsoldoskapitányt. – A 
legnyomatékosabb motívum azonban az a dallam, amely énekhangon először a zsoldos következő vallomásában zendül meg: 
„De ezer évig mennék utánad”. Ha jól figyeltem, a motívum – legalább – nyolcszor hangzik fel az énekes szólamokban; re-
mek zenei dramaturgiával az aranyöntési jelenetben is, a katonának immár az aranyhoz intézett szerelmi vallomásaként. Ez a 
melódia skálamenetben emelkedik, és nagy magasságban, erős dinamikával bontakozik ki. Puccini hatása félreismerhetetlen 
kitárulkozó pátoszán: azt hiszem, nagyon szoros rokonságot tart a Turandot híres tenorista sikerszámának, Kalaf áriájának 
(„Nessun dorma”) fő dallamával.
 Az opera egyik csúcspontja a tűzhely körül sűrűsödő aranyöntési jelenet: tulajdonképp kvintett, amelyet a zenekar vezet 
be. A teljes fúvóskar és a dallamjátszó ütőhangszerek csengő-bongó, ragyogóan fényes hangzatai ezúttal – távolabbról – A 
walkür „tűzvarázsára”, közelebbről A kékszakállú herceg vára kincseskamrájának zenéjére emlékeztethetik a hallgatót. – 
Az ismétlődő motívumoknak ez a gazdag szövedéke óhatatlanul eszünkbe juttatja a wagneri „vezérmotívumok” rendszerét. 
Bizonyos, hogy ez a rendszer ott dereng a magyar komponista partitúrája mögött vagy fölött, ám a különbségek korántsem 
elhanyagolhatóak. Kenesseynél hiányzik az archetipikus és a lélektani utalásrendszer komplexitása, a mítoszi és a pillanat-
nyi, valamint a szimfonikus és a zenedrámai elv sokszoros dialektikája. Nem is változnak-alakulnak oly következetesen az ő 
motívumai, mint Wagneréi; szerepük inkább a zenei folyamat fenntartása és tagolása. Az arany meg az asszony-ban ezért 
nem „vezérmotívumokra”, inkább a percepciós emlékezetnek szóló mnemotechnikai szignálokra figyelhetünk fel.
 Mielőtt azonban a férj megrendezné a hamispénzverés végzetes ceremóniáját, a darabban egyfajta közjáték zajlik le. A két 
színész cimbora komédiázása olyanféle „színház a színházban”, amilyennel Shakespeare-től Molnár Ferencig sokszor talál-
kozhattunk: köze van a főcselekményhez. Mindkét csepűrágó előad egy „kuplét”, majd a zsoldos elmondja a katona meg az 
ördög történetét. E szerint a mese szerint az ördög éjjel-nappal megakadályozza, hogy a katona rátaláljon a szerelemre – míg-
nem a katona, úgymond, „jól” agyon nem üti cimboráját. Valódi drámai pillanat következik be, amikor azután Wolfgang 
szól a katonához, ez pedig összerezzenve így kiált: „Az ördög!” – Nos, Kenessey nemhogy mellőzné ezt a komikus betétet, 
még inkább nyomatékot ad neki: zenekari közjátékkal vezeti be, a kuplék bohózati jellegét pedig a nagyon magas buffó 
tenor és a nagyon mély buffó basszus hangsúlyozza. A hol operettes, hol táncdalszerű stilizáció mellett itt fölöttébb csábító, 
szinte kikerülhetetlen példa kellette magát a zeneszerzőnek: Sztravinszkij 1918-ban bemutatott különös kamaradarabja, A 
katona története, amely épp a katona és az ördög históriáját zenésítette meg – igaz, egy másik változatát –, mégpedig dzsesz-
szes és ragtime-szerű effektusokkal. Ezt az összefüggést már Gaál Endre is megemlítette egykorú kritikájában, de ő megrótta 
Kenesseyt amiatt, hogy egyáltalán beépítette operájába a komikus jelenetet. – Magam nem értek egyet vele: amellett, hogy 
roppantul mulatságos az egész epizód, s bekapcsolódik egy magyar vígoperai tradícióba is, amely legalábbis a Háry János 
buffó-rétegeitől A bűvös szekrény-en át a Pomádé király-ig vezet – hatásos kontrasztot képez az utána következő, vibrálóan 
drámai jelenettel. Egyáltalán: Kenessey mintha megnyitná egyfelvonásosát a nagyopera részlet- és karaktergazdagságának; 
Krúdy viszont, úgy vélem, inkább novellisztikusan tömöríteni igyekezett a maga színművét.
 Hevenyészett összevetésünket talán azzal zárhatjuk, hogy kár Az arany meg az asszony című Krúdy-darabért: bizony 
gyakrabban is megszólalhatna színpadon. De egy nagyon kicsikét immár az operáért is fájhat a szívünk: évtizedek óta nem 
játsszák, a rádióban sem hallható. Kenessey művét jó hallgatni, jó újrahallgatni is, de azért nem ötször, tízszer vagy százszor, 
mint a legnagyobbak, mondjuk Mozart remekműveit. Ha egy kései, szép előadásában Gadamer azzal határozta meg Mozart 
operaszerzői zsenijét, hogy a zenés színház formaképzésével szemben, amely az egyedi karakteralkotást és a lélektani hiteles-
séget voltaképpen héttérbe szorítja, „az örökölt operaformát mégis olyan belső zenei koherenciával ruházza föl, amelyben az 
egymást követő számok egységes lelki történésben csengnek össze” [4] – nos, akkor a szóban forgó magyar szerző esetében 
természetesen jóval szerényebb zene- és színházesztétikai eredményről adhatunk számot. Ez a kevésbé fajsúlyos zene még így 
is képes arra, hogy újraalkossa, és még gazdagítsa is Krúdy Gyula színjátékának jelentésvilágát, vonatkozásrendszerét.
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 Néha pedig arra, hogy – talán – szegényítse. Mert például a színdarab zsoldosának többször elhangzó mondatából: „Csak 
még soha nem szeretett senki” (77.), akár még hátsó szándékot, vagy ironikus elemet is kiérezhetünk – de hogyan kételked-
hetnénk, amidőn a hőstenor és az unisono vonóskar szépséges és túláradó dallama röpíti magasba ugyanezt a mondatot?

2

Jegyzetek

[1]  Krúdy Gyula, Drámai művek, Kalligram, Pozsony, 2005, 337. – A dráma szövegét (az oldalszám[ok] jelölésével) 
ebből a kiadásból idézem.

[2]  Magyar Nemzet, 1943. május 11., 6.
[3]  Hungaroton Classic, HCD 31983. (A felvétel sztereóban készült, de mivel 1957-ben a Magyar Rádióban ezt a tech-

nikát még nem alkalmazták, ebben a tényben némi rejtélyt látok, olyat, amelyet érdemes jobban földeríteni.) – A 
szövegkönyvet a CD kísérőfüzetéből idézem; Kaisinger Rita itt olvasható elemzésének is nagy hasznát vettem.

[4]  Hans-Georg Gadamer, Mozart és az opera problémája, Holmi, 2007/1, 31. – Nádori Lídia ford.
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Ízes mondatok
Bednanics Gábor

Nyelv és érzékelés összefüggései a Krúdy-szövegekben

Krúdy Gyula gasztronómiai célzatú kisajátítása nem új keletű az író fogadtatástörténetében. A Huszárik Zoltán-féle Szind-
bád-film nevezetes jeleneteiből vizuálisan is a kulturális emlékezetbe rögzült étkezési jelenetek, valamint a „gyomornovella-
ként” elhíresült elbeszélések mellett folyamatosan látnak napvilágot azok a válogatások, amelyek az író műveit szakácsköny-
vekben dolgozzák fel vagy monarchiánus gasztrohangulatok metszéspontjába helyezik. Az emlékek szakácskönyve című 
gyűjtemény olyan válogatás, mely elsőként adta közre (ha Az élet álom című kötettől eltekintünk) bőséggel az író étkezéssel 
kapcsolatos elbeszéléseit, illetve olyan recepteket, melyek a családi hagyatékból, de nem az író tollából származnak. Az 
Óbudai Múzeum 2011-ben Krúdy novellájának címével hirdette meg kiállítását az óbudai vendéglátás aranykoráról. S bár 
jóllehet, az Isten veletek, ti boldog Vendelinek! valóban a legkomplexebb kifejezése annak, amit a nosztalgikus befogadói 
attitűd magáénak vallhat, s ezt a filmbeli mozzanatok (melyek zömmel e szövegből vett idézetek) erősítik tovább, az író 
munkáira támaszkodó hivatkozások legalább annyira egyoldalúak, mint annak a korszaknak a leírása, melyet megidézni 
szándékoznak. A pesti Ráday utcában lévő Vörös Postakocsi étterem is ennek a hagyományvonulatnak az örököseként hir-
deti magát, s szerződésbe foglalt küldetésének tekinti, hogy azon a nyomvonalon haladjon tovább, melyet az alkotó vélt vagy 
valós identifikációjaként elénk kerülő történetelemei kijelöltek számára. Persze mindezek csupán kiragadott példák annak 
szemléltetésére, kik, mire és miképp használják Krúdy írásait a kulturális emlékezet formálásakor. Abban azonban számos 
egyéb hasonló eljárásmóddal osztoznak, hogy a novellák szövegét egyfelől témájuk alapján helyezik egymás mellé, másfelől 
pedig vagy a letűnt korok miliőjének, hangulatának, térélményének és ízlésítéleteinek visszaidézését, vagy valamiféle ezen 
keresztül latens módon megnyilvánuló tapasztalat reprezentációját várják tőlük.
 Nem kívánok abba a kérdésbe bocsátkozni, vajon az előbbiek mennyiben hamisítás vagy félreértelmezés eredményei, hiszen 
a filológiai tisztázás során épp elég dilemma vetődött fel eddig is a kötetek összeállításától kezdve a szövegváltozatok értékelésén 
át addig, hogy egyáltalán maga az étkezés mint téma lehet-e kapocs különféle Krúdy-novellák között. Nyilvánvaló ugyanis, 
hogy mind a társadalomtörténeti-nosztalgikus, mind a kulináris élvezetet propagáló megközelítések kihasználják a novellákat, 
s nem egyszerűen olvassák őket. Természetesen ehelyütt nem a kontextuális magyarázatok megvalósulásával van probléma, 
sokkal inkább azzal, ahogyan a kontextusok keveredése zajlik az elbeszélések kisajátításakor. Közös tapasztalatként ugyanak-
kor támaszkodni lehet mindezen megnyilvánulásokra, hiszen olyan recepciós ajánlatot fogalmaznak meg, melyek felhívják a 
figyelmet a Krúdy-szövegeknek az ételek élvezetét az időiséggel és különféle retorikai (halmozás, irónia, metonímia) működés-
módokkal együttesen mozgósító képességére. Vagyis arra, hogy az elbeszélésekben nem más hozza létre az érzékelés effektusait, 
mint a nyelv (a filmben természetesen ezek erőteljes vizuális hatásokra cserélődnek), s ha kíváncsiak vagyunk a hatáselemekre, 
poétikai vonatkozásokat illetőleg is szükséges tájékozódnunk. Ahogy Kelecsényi László 2003-ban a Krúdy-szakácskönyvek 
kapcsán már figyelmeztetett, sok esetben üzleti szempontok vezettek az író gasztronómiai kultuszának fokozásához [1]. Nem 
lehet azonban elmenni amellett, hogy az étkezést tematizáló novellák és egyéb írások Krúdy életében is kialakították a kritiku-
sokban azokat a kettősségeket, melyeket korábban a recepció kisajátító tendenciáinak alapjaiként említettem. Komlós Aladár a 
Nyugatban az író utolsó novelláskötetével kapcsolatban jegyzi meg: „hősei folytonosan az evés gondolatával vannak elfoglalva 
[…] mindegyiknek van az ételek elkészítése vagy elfogyasztása terén valami egyéni felfedezése, melynek alapján bizonyos fölény-
nyel tekint a be nem avatott embertársakra […]. Soha itt senki ételt nem említ szakértő jelző vagy mellékmondat nélkül. […] 
A paradicsom- és uborkamártás, a különféle levesek s talán főkép a csonthús ez epikureistái mind elképesztő szakértelemmel és 
megmosolyogni való komoly körülményességgel, hosszú-hosszú mondatokban beszélnek az evésről. Lelki problémáik a gyom-
rukban vannak, s életük legfontosabb pillanatait kiskocsmákban, teli tányérok mellett élik át.” [2] Amellett azonban, hogy ez a 
felütésben megfogalmazott perspektíva előkerül, a recenzens nem feledkezik meg arról sem, hogy mindez Krúdy stílusában és 
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szövegalakításában is szerepet kap: jelzőket és hasonlatokat sorol, melyek az ételek és az emberi tulajdonságok közötti közvetí-
tést viszik véghez [3]. A szélesebb körű fogadtatástörténetben szereplő másik megközelítés is felbukkan már e kritikában, mely 
nem elégszik meg a gasztronómiai téma egysíkú értelmezésével, hanem nagyobb távlatot tulajdonít neki. Mégpedig olyannyira 
nagyot, hogy egyenesen hibaként rója fel az olvasóknak, ha nem efelől értik a szöveget, s az netán érzéki reakciókra sarkallná 
csak őket: „Nehogy azt higgye valaki, hogy Krúdy csakugyan nem akar mást mondani a hőseiről, csak azt, hogy szeretik-e s 
hogyan szeretik a savanyú káposztát. A szakácskönyvi problémák itt takarnak valamit. E problémák oly szegények, a hozzájuk 
fűzött lírai megjegyzések viszont oly eleven és gazdag szellemet árulnak el, hogy az olvasó gyanakodni kezd. Érzi, hogy itt vala-
mi hiábavaló pazarlás történik, ily finom idegrendszerek és szivárványos képzeletek más problémákat érdemelnének a sorstól. 
[…] Épp ezért akinek enni támad kedve a Krúdy-figurák szakácskönyvi fiorituráinak olvasása közben, azt hiszem, nem értette 
meg e novellákat. A kiskocsma, ahol e novellák lejátszódnak, közvetlenül a nihilizmus partján fekszik, időbélileg pedig a fin 
de siècle korszakában van.”[4]
 A gyomornovellák efféle kizárólagos olvasatát persze érthető módon követeli Komlós. Számára az elbeszélés meghatáro-
zott szemantikai dimenziói fontosak, melyek idő- és térbeli pozíciók alapján határozhatók meg. Az a fajta eseményszerűség, 
mely az olvasás egyedi mozzanataival kapcsolódik össze, nála legalábbis gyanús marad. Az étkezés leírása minduntalan vala-
miféle poétikai eszköz, allegória vagy hasonlat, melynek célja, hogy jelezze, mi is az adott módon színre vitt cselekmény va-
lódi jelentése. A nyelvi megalapozottság tehát Komlósnál is lényeges, ám érdeklődése nem erre, hanem a rejtett referenciákra 
irányul. Ezért lehet szubverzív számára a novellák által kiváltott éhség mint primer érzés, jóllehet, ez éppoly reduktív lépés, 
akárcsak a tisztán gasztronómiai kiadások eljárása. A pusztán allegorikus olvasásmódot preferáló javaslat Órigenész Énekek 
éneké-t kísérő interpretációjához hasonlatos, mely azzal, hogy egyedüliként a teológiai értelmezést tartja érvényesnek, olyan 
elemzési modelleket zár ki lehetőségei közül, melyek éppenséggel segíthették volna megközelítésének kimunkálásában. Az az 
egyéni olvasói tapasztalat, mely a bibliai történet esetében erotikus élményként is konkretizálódik, nem feltétlenül korlátozza 
a befogadó lehetőségeit. Az étkezést középpontba állító elbeszélések építenek arra a hatásmechanizmusra, mely a közvetlen, 
ösztönszerűnek is minősíthető, mégis fenomenológiai tapasztalatra támaszkodva készíti elő a megértés jelentéskonstituáló 
tevékenységét. Az Előhang egy kispörkölthöz című írás értelmezésében épp emiatt erős a párhuzam erotika és evés között, 
melyre Kemény Gábor stilisztikai elemzése igyekezett rávilágítani. A test, illetve annak anatómiai szerkezete olyan rituális 
gesztusban válik az étkezés tárgyává, mely metaforikus és metonimikus asszociációk révén nyelvileg képződik meg: „Igen, 
igen, volt valami fűszere szegény Irmának, amely fűszert a malacpörköltben szokott érezni az ember. Kis csontjai voltak, 
de csak térdig volt karcsú a lába, mert azután már a zsírok és húsok következtek. Így derékban is karcsú volt, mert gyenge, 
hajlékony bordáit nagyon jól tudta idomítani, de vállán és mellén felduzzadtak a húsocskák, ez ellen nem lehetett mit sem 
kitalálni. Szeretném tehát, ha a csontosabb darabokat válogatná ki részemre a pörköltből, vendéglős úr.” Ahogy a pörköltet 
szereti, úgy viszonyult a nőhöz is: „Szentimentálisan szerette Irma a kispörköltet; meggyőződésem szerint boldogtalan lett 
volna, ha valamely másféle ételporciót rendelek a kellnernél. Talán azt hihette volna, hogy többé nem szeretem őt.”  Viszont 
ebből következnek a további metaforikus azonosítások, végül pedig a kudarc és csalódás keltette emlékek – önpusztítással 
felérő – gesztusa erotika és halál konstellációját idézi meg: „Az evés mögött a szeretkezés, amögött pedig a meghalás lappang. 
Így szemlélve a novellát, Ilondai furcsa viselkedését úgy is értelmezhetjük, hogy a vendéglősre zúdított szóáradata valójában 
gyónás, az étel elfogyasztása engesztelő áldozat a (talán már nem is élő) kedvesért, a kettő együtt, a gyónás és az azt követő 
áldozás pedig felkészülés a halálra.”[5] Némileg módosítja ezt a megközelítést Benyovszky Krisztián, aki a szereplő tevékeny-
ségében kannibalizmust sejt, mely másféle rituálé szerint bár, de interiorizálva az emlékek sorát, élvezettel áll bosszút az őt 
cserbenhagyó nőkön, miközben önmagát is felemészti ezzel [6]. 
 Hozzátehetjük, hogy mindeme gesztusok a történet szintjén tovább problematizálhatók, mivel a narráció során nem lesz 
egyértelművé, lezárul-e végképp Ilondai önpusztítása vagy afféle helyi részmitologémaként látszólagos örökkévalóságot nyer. 
A nyelv szintjén viszont a pörkölt válik azzá a metaforikus gócponttá, mely maga köré szervezi az emlékezés perspektíváit: 
„Fontos volt ez a szoknya, például a Rip van Winkle című színdarab előadásánál, mint akár a nyári malacpörköltben az új 
paradicsom, az üde zöldpaprika és az újburgonya. Az ember megkönnyebbült az ilyen malacpörkölt után. Sehogy se juthat-
tak eszébe a téli zsírosságok, amelyek oly nyomasztóvá teszik a téli pörkölteket.” Az azonosítások itt mellérendelt viszonyban 
folynak, mégis az aktuális élményként közvetlenül elérhető evés momentuma fokalizálja őket. Az elismerés kinetikus és 
hangzó gesztusa („De a vendég még csettintett nyelvével:”) rögtön odakötődik egy egykori szerelmi-testi megatartáshoz, 
miközben természetesen az aktuális tevékenység, a pörkölt elfogyasztása közben felhangzó palatális reakciót is magában 
foglalja: „Cuppanós puszikat kaptam Irmától, s többé nem gondoltam az elveszett hitelemre, se mamácskámra, se a hiva-
talomra, amelyet amúgy is csak azért vállaltam, hogy valamely foglalkozásom legyen. Azt mondhatnám, boldog voltam a 
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kispörköltös színésznő mellett, aki nem akart megismerkedni a városban senkivel; éppen elegendő voltam neki én magam.” 
Ennélfogva nem annak kutatása az elsődleges cél az elbeszélő által felkívánt távlatban, hogy milyen szituációval azonosítsuk 
az étket, hanem hogy felfedezzük azokat az átmeneteket, melyek nyelvileg-retorikailag felelősek a különféle szemantikai hal-
mazok összekapcsolásáért, megkockáztathatjuk, hogy e szövegekben nem feltétlenül a jelentéslétesítés kényszere működik. S 
ha mindehhez hozzávesszük a Krúdy-novellákban alárendelt helyzetben lévő pincéreket vagy egyéb mellékszereplőket, az ő 
külön perspektívájuk kifejezetten a különállást, a hirtelen igenlés szituációjában is a belátásra képtelen magatartásformákat 
implikálja, minek következtében nem a mögöttes tartalom hermeneutikája, inkább az elsődleges, nem reflektált tapasztalat 
kerül előtérbe, mely persze a poétikai artikuláció keretében sosem válik közvetlenné, legfeljebb olyan hatással van az olva-
sóra, hogy ennek a közvetlenségnek az illúziója (például a Komlós Aladár által sokra nem tartott éhségérzetben) mégiscsak 
megteremtődik.
 Irodalmi szempontból épp ezért lényeges, hogy ne csak a mozgóképes feldolgozást tekintsük receptív mintákkal szolgáló 
és jelentéseket rögzítő állomásnak a fogadtatástörténetben, hanem Márai pastiche- és hommage-regényét, a Szindbád 
hazamegyet is. E mű ugyanis nemcsak imitálja, hanem érti is a Krúdy-szövegek ilyen jellegű képességét, mivel remek érzék-
kel éppen nyelvileg tudja újrateremteni a feszültséget gasztronómiai jellegű megjegyzések és mnemotechnikai eljárásmódok 
között. Fried István figyelmeztetett Sőtér István 1942-es megjegyzése vonatkozásában arra, hogy szereplők és elbeszélő 
tekintetében különbséget kell tenni a Krúdy-alkotások perspektívái között. A narrátor többféle módon distanciálja magát 
az alakok színre vitt nihilizmusától: irodalmi viszonyrendszerbe (az irodalom nyelvileg kódolt emlékezetébe) vagy narratív 
és retorikus megoldások segítségével ironikus távlatba helyezi őket [7]. Az étkezés kitüntetett szerepet foglal el a Márai-re-
gényben is, azzal a különbséggel, hogy az ifjabb írótárs a Krúdynál materiális kultúra gasztronómiailag elővezetett elemeit 
szakrális jellemzőkkel látja el [8]. Ez amellett, hogy kétfajta emlékezettechnikára enged következtetni, felmutatja, az idősebb 
pályatárs az étkezés kulturális összefüggésrendszerében egyrészt egy térségi tapasztalatot fogalmazott meg a maga egyedi 
módján [9], másrészt viszont mindezt annak az anyagi-érzéki közvetlenségében (vagy ennek illúziójában) tette. Ekképp 
erősödik fel annak az igénye, hogy a Komlós által háttérbe szorított megoldások mellett a recepció sokféle módon felkínált 
tapasztalati tere is szót kapjon a Krúdy-szövegek értelmezése során.
 Nem árt azonban szem előtt tartani, hogy a puszta érzéki megjelenítés sosem közvetlen anyagiságában tárul fel, még a 
hagyományosan alacsonyabb rendűnek tételezett érzékelés (szaglás, ízlelés, tapintás) során sem. Petronius Satyriconjának 
híres része, a Trimalchio lakomájáról szóló epizód már a regény műfajának megszületésekor elővezette azt a perspektivikus-
ságot, mely az étkezéssel kapcsolatos elbeszélések sajátja: társadalomrajz, irónia, s természetesen a szatirikus túlzás, melynek 
segítségével a felételezett eseményszerűségtől (és az általa felkínált valóságtól) való elhatárolódás is teret kap. Krúdy ez össze-
függéseket is magában foglaló novelláiban az evés nemcsak élmény, kulturálisan fontos utalás, hanem diszkurzív mozzanat 
is, mint ahogy a gasztronómia szemiotikai összefüggésrendszere ezt felkínálja. Az étel sosem csupán elfogyasztandó táplálék 
vagy élvezeti cikk, s nem is csak valaminek az apropója, hanem a beszélgetés tárgya és kerete is egyben. Erre utal, hogy az Ul-
rik-elbeszélések bizonyos darabjaiban (például A ráklevesben) nem a bekebelezés aktusa került előtérbe, hanem az elkészítés 
mozzanata, mely persze helyettesítheti az előbbit, de annak anyagiságát nélkülöznie kell. Ha hiányolnánk a Krúdy-recep-
teket, itt ki nem fejtett példáját kaphatjuk annak, milyen is, mikor az író novellájának hőse saját ízlése szerint kiigazít – s e 
diszkurzív szituáció közben érzéki élvezethez jut – egy efféle leírást, de azt épp olyan retorikai megoldásokkal valósítja meg, 
melyek segítségével a nem jelenlévőt teszi tapasztalhatóvá. Ulrik úr történetet beszél el a történetben, melyben a tiszai rák 
kapja a főszerepet, s e hihetetlen elbeszélésben nemcsak az íz emlékével kapcsolatban fellépő nosztalgikus attitűd, de Csapó 
Gizella didaktikus igénnyel megfogalmazott meggyőzése és a narráció során Ulrikban kibontakozó feltételes vágy egyaránt 
intradiegetikusan írják újra a szöveg tágabb kontextusára alkalmazott interpretációkat. A történet ebben a helyzetben maga 
lesz az a materiális tényező, mely a gasztronómiai novellákban általában szerephez jut mint a befogadói tapasztalat érzéki 
oldaláért felelős faktor. A fenomenalitásában megidézett íz mellé (melyet a hangzás és természetesen a látás magasabb pozíci-
óba rangsorolt érzékformái is támogatnak) ily módon csatlakoznak a narráció, illetve a nyelvi megalkotottság anyagszerűbb, 
nem reprezentációs vagy felidéző célzatú kezdeményezései.
 Az Isten veletek, ti boldog Vendelinek! és az Utolsó szivar az arabs szürkénél (valamint a velük kapcsolatos párda-
rabok: A pincér álma és A hírlapíró és a halál) e szempontok alapján történő részletesebb elemzése egy későbbi pub-
likációra marad. Ehelyütt annyit jeleznék csupán, hogy e két novellában a fogyasztás embertelen túlzásai eleve eltérítik a 
valóságvonatkozásokra figyelő olvasói tekintetet, s az így keletkező ironikus távlatban jut elég terep az elbeszélt és elhallga-
tott dimenziók mellett a jelenlévő, ám csak közvetetetten tetten érhető összetevőkre is. Privát úr története, akinek címadó 
szavajárásában világ- és önmaga megvetése is bele van kódolva, látszólag kisebb keretet képez a novella szerkezetében, ám 
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megfigyelőként mégis perspektiválja a cselekményt. Mondásának konvenciószerűsége és a véletlen, hogy ti. a pincért, aki 
majd egyik főhősévé lesz a novellának, Vendelinnek hívják, azt a „véletlent” (?) is megkettőzi, mely szerint a pincér és a 
vendég ugyanazt a nőt vették feleségül. A név és a szituáció kapcsolatához persze a szokásos értelmezésbeli bizonytalanságok 
társulnak: az ételek érzékletes leírása, a velük való törődés, az elfogyasztásukat kísérő diszkurzus mind konkrétabb irányt 
szabnak az olvasó számára a jelentésképzéshez, mint a történet (tán a hagyományos cselekményességre fixált érdeklődésből 
fakadó) lényegesebb elemei. Mit lehet ezzel az aránytalansággal kezdeni? Privát úr egyfajta segítség lehet ennek a kérdésnek a 
megválaszolásában, hiszen kívülálló hallgatóként afféle megtett befogadója a vendég és Vendelin között zajló beszélgetésnek; 
nála is jelentkeznek a gasztronómia megidézte effektusok (mind emlékezetben, mind kulturális kontextusban, mind pedig 
abban a különös tényben, hogy maga nem fogyaszt semmit, noha nagy étvággyal lépett az étterembe), s ő maga is eltelik 
a látvánnyal, illetve a sztorizgatás tárgyával és retorikai elrendezésével. Krúdynál mintha nem az válna fontossá, milyen 
irányban alakítható a történet menete, hiszen az erre vonatkozó kezdeményezéseket rendre kisiklatja, így sokkal inkább az 
kerül előtérbe, ami lényegtelen, vagyis annak látszik. A titkok hermeneutikus felfejtése helyett Krúdy a nem-hermeneutikus 
lehetőségek tárházát kínálja; ugyanakkor nem félrevezet, hanem felmutat olyan lehetőségeket, melyek bár nyelvi szituált-
ságukban kerülnek elénk, mégsem feltétlenül a jelentések megalkotásában érdekeltek. Az étel ebben az összefüggésben – 
mindamellett, hogy rendkívül széles tartományban jelöli ki szemantikai hálózatát – nemcsak valami helyett szerepel, hanem 
sokszor ő maga az a valami, amire figyelnünk kell. Ahogyan az irodalom is alapjában véve attól vonzó az olvasók számára, 
hogy olyan lehetőségeket vetít elébük, melyek megfelelő távolságból teszik lehetővé vágyott, ámde veszélyes jelenségek és 
események megtapasztalását a nyelv fenomenális aspektusa segítségével, az étkezés és annak irodalmi színrevitele is olyan 
perfomativitásban konstituálódik, melyben elválik jelentés és tapasztalás, mégis egymásra utalt eshetőségekként vonatkozik 
egymásra észlelés és annak diszkurzív előkészítése vagy kontextualizálása. E Krúdy-novellák befogadása tehát továbbra sem 
a gyomrot tekinti az olvasás alanyának, ám az éhségérzetre vagy az élvezet keltette érzéki feszültségre igenis épít.

2
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„kevés esélyt akartam adni a véletlennek”
Gintli Tibor irodalomtörténészt, az ELTE Modern Magyar Iroda-
lomtörténeti Tanszékének vezetőjét, az Irodalomtörténeti Társaság 
elnökét Onder Csaba kérdezte Krúdy Gyuláról az író halálának 80. 
évfordulója alkalmából szervezett konferencia ürügyén.

Onder Csaba: November elején a Magyar Irodalomtörténeti Társaság és az ELTE Modern Magyar Irodalomtörténeti 
Tanszéke nagyszabású Krúdy-konferenciát szervezett. Az apropót Krúdy halálának 80. évfordulója adta. A kon-
ferenciának nem volt címe. Ennyire magától értetődő volna mindez, vagy csak a szakma képviselői számára az?

Gintli Tibor: Amikor tavaly decemberben megválasztottak a Magyar Irodalomtörténeti Társaság elnökének, tisztában vol-
tam vele, hogy növelnünk kell a Társaság súlyát, jelenlétének intenzitását a hazai tudományos életben. Ennek egyik 
legkézenfekvőbb és legcélszerűbb módját abban láttam és látom ma is, ha a Társaság képes évente egy-egy rangosnak 
mondható konferenciát rendezni, s ennek anyagát könyv formájában megjelentetni. Nem az évforduló döntött a 
tematikát illetően. Inkább arról van szó, hogy kevés esélyt akartam adni a véletlennek. Mivel magam is foglalkozom 
Krúdyval, jól ismerem a Krúdy-kutatók többségét, így joggal számíthattam rá, hogy elfogadják a meghívásomat. 
Ezt a konferenciát egy sorozat nyitányának szánta a Társaság vezetősége, ezért nagyon fontos volt számunkra, hogy 
erős kezdéssel indítsunk, amely alkalmas lehet a hagyományteremtésre. Ha nincs az évforduló, akkor is Krúdy lett 
volna a téma, s a jövőben sem a születési és halálozási dátumok fogják kijelölni a majdani konferenciák tárgyát.

Onder Csaba: Mi dominál inkább, a kötelező gyakorlat, a kultikus tisztelet, a kánonban elfoglalt hely megerősítése 
vagy éppen a Krúdy-szövegek felnyitásának vágya?

Gintli Tibor: Nem a kötelező gyakorlat vezetett, mint mondtam, az évfordulók nem játszanak meghatározó szerepet iroda-
lomhoz fűződő viszonyomban. A kultikus tisztelet pedig nem annyira a Krúdyval foglalkozó recepciót, mint inkább 
az olvasóközönségnek egy csoportját jellemzi. A kánonban elfoglalt hely megerősítését már lényegesebbnek tartom. 
Megítélésem szerint Krúdy a Nyugat első nemzedékének egyik legjelentősebb prózaírója, az én toplistámon az első 
háromban szerepel. Jelentőségéhez képest még mindig viszonylag keveset foglalkozik vele a hazai irodalomtudomány, 
jóllehet, az utóbbi másfél évtizedben jelentősen megélénkült a kutatás, mintegy fél tucat könyvet publikáltak életmű-
véről. Ennek ellenére meggyőződésem, hogy még több figyelmet érdemelne, hiszen semmivel sem kisebb író, mint 
mondjuk Kosztolányi Dezső. Mivel számomra a legfontosabb az olvasás izgalma, az egyes szövegek értelmezése, ezért 
bátran állíthatom, hogy a kérdésedben említett lehetőségek közül az utolsó volt a legerősebb szándék.

Onder Csaba: Mint az esemény főszervezője, hogyan értékelnéd az elhangzottakat? Van-e olyan területe ennek az 
életműnek, amelyről még mindig nem vagy csak kevés szó esik? Gondolok itt például Krúdy és a politika 
viszonyára.

Gintli Tibor: A konferencia-felhívásban az szerepelt, hogy elsősorban az imitáció és a stilizáció narratív eljárásaival foglal-
kozó előadásokat várunk. Ennek a kívánalomnak az előadók többsége igyekezett megfelelni. E problémakört azon-
ban szerettük volna több oldalról körüljárni, ezért arra törekedtem, hogy eltérő elméleti beállítottságú kutatókat 
hívjak meg. Egyfajta körképet vártam a hazai Krúdy-kutatásról, ami meg is valósult. Ez a módszertani sokféleség 
inspiráló hatású, hozzájárul ahhoz, hogy a kutatók a sajátjuktól jelentősen eltérő nézőpontokkal találkozva megújít-
sák, felfrissítsék saját értelmezői perspektívájukat.

  Egy ekkora életművet nem lehet minden részletében műsoron tartani, mindig lesznek olyan részei, amelyről aktu-
álisan kevesebb szó esik. Mindenesetre szembe tűnő, hogy az első Szindbád-kötet előtt keletkezett szövegekről még 
mindig viszonylag keveset hallunk, holott egy évtized prózatermése ez. A korábbi Krúdy-kutatás ezt az időszakot 
szinte egészében a „zsengék” kategóriájába utalta, holott az utóbbi években mind gyakrabban kapnak nyilvánossá-
got olyan vélemények, amelyek ezt a leértékelő megközelítést határozottan vitatják. Bezeczky Gábor például nagyon 
markáns véleményt képvisel ebben a kérdésben.
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  Krúdy és a politika viszonyát ez a konferencia sem érintette (egy előadás tárgyalta Krúdy-életművének későbbi 
politikai kisajátítási kísérletét), mivel a felhívás szövege eredendően más irányba terelte az előadók figyelmét. Be-
vallom, ez a problémakör engem nem igazán foglalkoztat, az életműnek ezt a szeletét bizonyosan nem én fogom a 
köztudatba emelni, sem úgy, mint Krúdy-kutató, sem úgy, mint tudományszervező.

Onder Csaba: A Kalligram Kiadó gondozásában sorra jelennek meg a Krúdy-kritikai kiadás darabjai. Mennyire 
látszik hasznosulni mindaz, amit ez a munka feltár?

Gintli Tibor: Erre nehéz válaszolni. Aligha kétséges, hogy ez a minden korábbinál teljesebb és meglehetősen alapos jegy-
zetapparátussal ellátott szövegkiadás jótékony hatást gyakorol a kutatásra. Ennek az inspirációnak a reakcióideje 
azonban lassú, aligha számíthatunk azonnali, direkt hatásra. Másrészt a kiadás még nem teljes, míg szinte már 
valamennyi regény megjelent, a kispróza még csak az 1900-as évek elején tart. Mindenesetre két előadás éppen 
a kisprózának ezt a korai időszakát tárgyalta, ami könnyen összefüggésbe hozható azzal, hogy a Kalligram-kiadás 
minden eddiginél bővebben mutatja be ezt a korszakot. Nemcsak az eddig ismert összes szöveget teszi közzé – míg 
a korábbi kiadások erősen szelektáltak a szövegek között -, hanem korábban ismeretlen műveket is közöl, méghozzá 
igen nagy számban.

Onder Csaba: Mi van az ünnepnapokon túl? Mennyire része ma Krúdy az élő kulturális emlékezetnek?
Gintli Tibor: Ezt nagyon nehéz megítélni. Nem hiszem, hogy kiemelkedő szerep jutna a Krúdy-életműnek a kulturális 

emlékezetben, de jelenlétét kétségtelennek tartom.
Onder Csaba: Igen sok a legenda és a sztereotípia Krúdy körül. Néha az az érzésem, hogy konkrétan, olvasás nélkül 

is működik szerzőként, azzal a bizonyos krúdys, nosztalgikus hangulattal, az evés-ivás örömeivel stb. Ez táp-
lálná mindmáig a kultuszt?  Egyáltalán, beszélhetünk-e Krúdy-kultuszról?

Gintli Tibor: Egy-egy szerzőt a köré fonódó sztereotípiák és legendák is képesek az emlékezetben tartani. Az emlékezetnek 
ez a rétege azonban meglehetősen felszínes. Ébren tartása mögött gyakran marketing megfontolások is gyaníthatók, 
de létezik az irodalomnak egy ilyen kultikus megközelítése is. Kisebb kultikus közösségekkel már találkoztam, első-
sorban egyfajta lokálpatrióta mentalitás élteti ezeket. Hivatalos, „államilag támogatott” Krúdy-kultuszról azonban 
nem beszélhetünk, azt hiszem, soha nem is volt ilyen.

Onder Csaba: Mennyire tanítható ma Krúdy akár középiskolában, akár az egyetemen? Valóban speciális, mondjuk 
életkorhoz kötött volna az olvasása?

Gintli Tibor: Nem hinném, hogy kifejezetten öregedő úriemberek számára javallott ez a próza. Elég sokféle és összetett 
ahhoz, hogy tizenéves kortól végelgyengülésig olvasni lehessen.

Onder Csaba: Az öregedő író kéziratait a mendemondák szerint már maguk a szerkesztők sem olvasták el; mintha 
mindig ugyanazt és ugyanúgy írta volna, végtelenítve. Ennyire kiszámítható volna nyelvi, narratológiai 
szempontból ez a szövegvilág?

Gintli Tibor: Krúdy kétségtelenül nagyon sokat írt, ezért gyakran ismételte önmagát. A szerkesztés fegyelme sem tartozott 
állandóan gyakorolt író erényei közé. Ennek ellenére ezt a négy évtizedet átfogó életművet nem egyetlen tónus, nem 
egyetlen beszédmód és nem egyetlen narratív szerkezet jellemzi. A nagyon homogén Krúdy-kép mögött elsősorban 
egy-egy szövegcsoport egyoldalúan túlreprezentált volta, egyoldalú olvasói tapasztalat sejthető. Másrészt a jó Krúdy-
szövegek erősen rétegzettek, kifejezetten összetettek, s mint ilyenek, kevéssé kiismerhetők. Ne hagyjuk, hogy figyel-
münket elaltassák az ismerősnek tetsző poétikai megoldások, és főképp ne higgyük, hogy ezek „beazonosításával”a 
szöveg értelmezését is letudtuk.

Onder Csaba: Szilágyi Zsófia a kisebbik Móricz könyvében (A továbbélő Móricz, Kalligram, 2008.) a kortárs ma-
gyar irodalomban észlelhető Móricz-olvasás hatását is elemezte. Krúdyt mintha nagyon könnyű volna imitál-
ni, de beszélhetünk-e lényegi Krúdy-hatásról napjaink irodalmában?

Gintli Tibor: A Krúdy-életmű megidézésére számos példát lehetne említeni. (Például Csabai László két regényét, Szind-
bád, a detektív; Szindbád Szibériában.) Tarján Tamás szerint – aki kortárs irodalomnak nálam sokkal jobb 
ismerője – Esti Kornél után rögtön Szindbád következik a kortárs művek által megidézett nyugatos irodalmi alakok 
slágerlistáján. Ezen a téren tehát az életmű hatása elevennek mutatkozik. Ugyanakkor valódi poétikai inspirációt, a 
beszédmód tényleges befolyását kevéssé érzékelem.

Onder Csaba: Mit és miért ajánlanál ma Krúdy Gyulától olvasásra, vagy éppen újraolvasásra?
Gintli Tibor: A Boldogult úrfikoromban című regényt. Egyrészt mert ez a személyes kedvencem, másrészt mert Krúdy 

azon kevés regénye közül való, amelyeknek a szerkezete is hibátlan.
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Mennyire volt magyar Petőfi?

Milbacher Róbert

Petőfi Sándort már a kortársak is a magyar nép és egyben a magyar nemzet költőjeként üdvözöl-
ték, ugyanakkor a költőt élete végéig elkísérte nemzeti identitásának bizonytalansága, magyarsá-
gának rosszindulatú megkérdőjelezhetősége.

 Németh László az 1939-es Kisebbségben című, sokat vitatott tanulmányában a következő metaforát alkalmazza Petőfire: 
„…ágai voltak a gyökerei. Igen kevés talajra volt szüksége s igen sok égre, fürödni, kinyújtózni.” (Németh 1992: 857.) Németh 
mondata elsőre tökéletesen illeszkedik a Petőfi-kultusz jól ismert hagyományába, amennyiben úgy értelmezzük metaforáját, 
hogy Petőfi zsenijének transzcendens meghatározottságát látjuk benne. Csakhogy Németh nem egyszerűen erről beszél, 
hanem arról, hogy Petőfi asszimiláns, vagyis nem „mélymagyar” lévén nem érezhette a magyarság mélységes televényét, így 
valójában nem is onnan szívhatta magába az inspirációt költészetéhez, hanem – nem maradván más – egyenesen az égből: 
„Más kérdés, hogy Petőfi leért-e igazán ehhez a magyarsághoz […] Nem, ő erről a magyar Atlantiszról nem tudott…” (Németh 
1992: 857.)
 Németh magyarságkoncepciójába Petőfi nem nagyon fér bele, nem kis zavart okozva a kiváló regényíró fajiságon (hang-
súlyozottan nem biologista meghatározottságú!) alapuló magyar irodalomkoncepciójának rendszerében. (Németh László 
elhatárolódott minden biologista fajelmélettől, az általa használt fajfogalmat a gulyás metaforájával próbálta szemléltetni, 
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amiben a különféle összetevők – krumpli, hús, paprika stb. – egyetlen semmihez sem fogható ízt eredményeznek: „…így 
föveszti össze egy áramba került embercsoportokat az idő egyetlen fajtába.” [Németh 1992: 15.] Persze ebben a rendszerben 
azokról az embercsoportokról beszél – matyók, székelyek, palócok stb. –, amelyek már „ősidőktől” fogva együtt éltek, nem 
pedig a frissiben asszimilált csoportokról.)
 Úgy is fogalmazhatnék, hogy Petőfi és költészetének léte önmagában cáfolni látszik Némethnek a magyar irodalom faji 
alapú meghatározásának kísérletét, maga Németh is hosszan bizonygatja Petőfi értékességét – asszimiláns volta ellenére. Sőt, 
az 1927-es Faj és irodalom című esszéjében a következő – addigi gondolatmenetének részben ellentmondó – meglehetősen 
megengedő meglátásra jut: „aki a magyar fajiság terében nőtt fel, akiben a dolgok magyar mitológiája él, magyar az, ha 
Hrúz Máriának hívták is az édesanyját.” (Németh 1992: 22.). Ugyanitt egyenesen azt írja, hogy amennyiben tovább tartott 
volna a negyvenes évek hangulata, „Petőfi fajisága lett volna az új, a megváltott fajiság: a békabőrét elhányt királyfi teste 
illata.” (Németh 1992: 21.) Ha jól értem Németh Lászlót, akkor a későbbi metaforája („ágai voltak a gyökerei”) éppen 
ennek a megváltásnak a folyamatát illusztrálja, hiszen az égből kapott, felvett, felszívott inspiráció a gyökéren keresztül új 
tápanyaggal tölti fel azt a talajt, amely erőteljesen erodálódott, és így kimerülés jeleit mutatja. Tulajdonképpen igaza van 
Némethnek, hiszen Petőfi költészete alapját képezte annak az új nemzeti irodalomnak, amely a népi tradícióra építve, a 
népnél konzerválódott nemzeti sajátságok újrahasznosításával és annak magas esztétikai megformálásával hozott létre sajátos 
nemzeti kultúrát és egyben modern nemzetfogalmat.
 Jól példázzák ezt Báró Eötvös József 1847-ben írt elragadtatott szavai, melyek egyenesen azt állítják, szemben Németh 
előfeltevésével, hogy Petőfi „nemzetiségünk mélyéből” meríti ihletét: „Petőfi kiválólag magyar, legkisebb műve is a nemzetiség 
bélyegét hordja magán, s ez az ok, miért nemcsak, mint sok költőnknél, szavait, de az érzést is, melyet dalaiban kifejez, minden 
magyar megérti.” Ennek a nemzetfogalomnak a lényegét fogalmazta meg Németh fentebb citált tanulmányaiban, amely 
valamiféle immanens jellemzőkkel és értékekkel bíró sajátos egységként tételeződik nála, az irodalom pedig ennek az imma-
nenciának a kifejező médiuma. Ugyanakkor éppen Petőfi példája azt demonstrálja, hogy a folyamat fordított (vagy fordítva 
is elbeszélhető), vagyis nem a magyarság inkarnálódik az irodalomban, hanem az irodalom hozza létre a magyarság képzetét, 
amely lehetővé teszi a magyarsághoz tartozás kulturális (és nem történeti, nem faji, nem biologista alapú) metódusát.

(apanyelv)
Petőfi Sándort már a kortársak is a magyar nép és egyben a magyar nemzet költőjeként üdvözölték, ugyanakkor a költőt 
élete végéig elkísérte nemzeti identitásának bizonytalansága, magyarságának rosszindulatú megkérdőjelezhetősége.
 Még azoknak a Petőfi származásával kapcsolatos irodalomtörténeti (tehát tudományos és nem ideológiai) vitáknak is 
ideologikus felhangjuk van, amelyek a költő szüleinek identitását firtatják. Vannak, akik abban érdekeltek (mint pl. Mezősi 
Károly), hogy legalább az apát magyarnak tüntessék fel, mondván, hogy Kartal mint születési hely és Valkó mint gyermek-
ségének helye olyan színmagyar települések voltak, ahol már az apa maga átesett az asszimiláció folyamatán, így a fiú immár 
eleve magyarnak tekinthető. (Sőt Jakus Lajos kutatásai nyomán az is felmerülhet, hogy már a nagyapa, Petrovics Tamás, akit 
foglalkozása után Mészárosnak neveztek, maga is asszimilálódott.) Ez azért fontos nemzeti szempontból, mert az adatok 
Petőfi anyjának elsődlegesen szlovák nyelvűségére utalnak, így legalább Petőfi „apanyelveként” lehet a magyart beállítani. 
(Legismertebb forrás erre Arany János egy feljegyzése, amelyet Petőfi 1848. május 5-i levele alá írt: „anyja nem mindig 
ejtette tisztán a magyar szót, de folyvást [folyékonyan] beszélte.”) De akadnak, akiknek éppen a faji alapú nemzetkép elleni 
tiltakozásként az az érdekük, hogy felerősítsék Petőfi szlovák származásának tételét (mint pl. Hatvany Lajos), sőt olyanok is 
vannak mint (pl. Szerb Antal [!] vagy éppen Babits Mihály [!]), akik Petőfi szláv származásából vezetik le a forradalmiságra, 
a lázadásra való hajlamát, szemben a keletiesen kényelmes és tespedő magyarsággal.
 Az úgy nevezett „származási vita” során még az is előfordult, hogy az a Dienes András, aki pedig minden más esetben 
hevesen vitatta Mezősi Károly nézeteit, egy dologban egyetértett nagy ellenfelével, történetesen abban, hogy amikor Arany 
János Petrovics István nyelvhasználatáról azt állította, hogy „atyja felföldi kiejtéssel, de jól beszélt magyarul”, akkor az apa 
palócos kiejtésére utalt. Ezzel szemben Fekete Sándor annak a kétségének ad hangot, hogy Arany szavaiból nem dönthető 
el teljes bizonyossággal, hogy Petőfi apja palócos nyelvjárással vagy pedig szlovák akcentussal beszélte-e a magyart, ugyanis 
a „felföldi” kifejezésnek a korban (Petőfi barátjától, a szintén nem tisztán magyar származású Szeberényi Lajostól hozza a 
példát) a szlovákságra utaló konnotációja (is) volt. Ráadásul Mezősi Károly egy Petrovics István kézírásával kitöltött számla 
nyelvhasználatára („Baranok Elévénte Elyhordótak”, ami annyit tesz, hogy a „bárányokat elevenen elhordták”) hivatkozva 
azt állítja, hogy a költő apja nem csupán beszélt, hanem írt is magyarul. Fekete Sándor Imre Samu nyelvjáráskutatóra hivat-
kozva ezzel a bejegyzéssel kapcsolatban is csak annyit tart kijelenthetőnek, hogy ez a nyelvhasználat a palócra is és a szlovákos 
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kiejtésre is jellemző lehet. Mindenesetre Petőfi apjának magyar nyelvűségét nyilván Hrúz Mária vitathatatlan szlovák nyel-
vűségével szemben igyekeznek az ebben érdekeltek bizonyítani. Holott valószínűleg a korban Petrovics István számára nem 
vagy nem elsődleges identitáskérdés a nemzetisége. Bár fennmaradt egy olyan emlékezés, amely szerint Petrovics tettleges 
elégtételt vett egy szlovákságán gúnyolódón, amit úgy is értelmezhetünk, hogy „kiállt magyarsága mellett”, de úgy is, hogy 
nem tűrte a származására tett („gyütt-ment tót”) gúnyos utalást. Petrovics István az 1800-as évek első harmadának tipikus 
mezővárosi vállalkozójaként kénytelen alkalmazkodni környezetének soknyelvűségéhez, így aztán amikor éppen magyar 
többségű településen él és kereskedik-gazdálkodik, értelemszerűen alkalmazkodik a többséghez, lévén ez az üzleti érdeke. 
Valószínűsíthetően az asszimilációt tartotta követendő mintának, legalábbis a többnyelvűséget biztosan, fiai neveltetése 
során is. Tudjuk, hogy magyar dajkát (Kurucz Zsuzsannát) fogadott a kis Sándor mellé, akinek megparancsolta, hogy csak 
magyarul beszéljen a gyermekkel. A gyerekei neveltetésében a másik fő szempont a társadalmi emelkedés lehetett, hiszen a 
legjobb iskolákba járatta mindkét fiát, nem kevés anyagi áldozatot vállalva, amíg tehette 1839-es csődjéig.

(iskola)
A gyerekek iskoláztatása egyrészt azt mutatja, hogy a család 1839-ig kifejezetten jómódúnak mondható, másrészt pedig az 
iskolák kiválasztása a nemzetiségnél fontosabb identitásmintára, a felekezetiség fontosságára mutat rá. Petőfit az apja (az 
egyetlen piarista évtől eltekintve) mindig is evangélikus iskolába járatta, ahol az sem volt kizáró szempont, hogy történetesen 
erősen elkötelezett szlovák (sőt: pánszláv) érzelmű tanárok nevelik a gyereket. Azaz a felekezeti hovatartozás felülírta a vélel-
mezhető asszimilálódási szándékot. Tudjuk, hogy Petőfit Pesten az a Jan Kollár konfirmálta (lévén hittantanára is), akit az 
ébredő szlovák nacionalizmus apostolaként tart számon az emlékezet, de az aszódi gimnáziumban (1836–39) is olyan tanár 
tanítja Petőfit Koren István személyében, aki elkötelezett szlovák nacionalista volt. (Egyébként Petőfi erre a tanárára igen jó 
szívvel emlékezett a későbbiekben is, dacára a tanár szlovák érzületére.)
 A Petrovics család történetéből olyan mintázat rajzolódik ki, amelyben nem hangsúlyos elem a nemzetiségi hovatartozás, 
szemben a felekezetivel, ugyanakkor a felemelkedés és boldogulás az asszimilációhoz kapcsolódik, sok más reformkori nem 
magyar nemzetiségű családhoz hasonlóan. (Erre a legszebb irodalmi példa Schedel-Toldy Ferencé, aki pesti német család 
sarjaként lett az irodalomtörténet-írásunk atyjává.)

(felépített identitás)
Ebben a kontextusban kell értelmeznünk Petőfi Sándor magyarságtudatának alakulástörténetét attól a korai emléktől kezd-
ve, amikor dajkáját szlovák-magyar keveréknyelven szólítja meg, egészen addig az aszódi dacos kifakadásig, miszerint a tótok 
között egyetlen becsületes ember sincsen.
 Sok olyan adatunk van, amelyek azt bizonyítják, hogy Petőfi magyarsága jórészt vállalt és bizonyos értelemben tudatosan 
felépített identitás volt, és nem magától értetődő adottság. Fennmaradtak olyan emlékezések, amelyek arra engednek követ-
keztetni, hogy Petőfi túlkompenzálta a családjának szlovákságával kapcsolatos frusztrációit, amikor például Koronczy Imre 
emlékezése szerint „leginkább született magyarokkal szeretett társalogni, idegen ajkúakkal, minők a tanulók között a selmecbá-
nyai lyceumban nagyon is sokan voltak, barátságot nem szívesen kötött.” (Hatvany 1967: 249.) De az is szlovák származásának 
elmismásolására való törekvését mutatja, hogy evangélikusságát is próbálta eltitkolni, sőt adott esetben eltagadni, ugyanis 
a korban az evangélikusok a többségében szlovákok voltak. Még a születési hely körüli vita, illetve Petőfi ezzel kapcsolatos 
megnyilvánulásai is ezzel az identitásproblémával hozhatóak összefüggésbe. Ugyanis Petőfi születési helyének meghatározása 
nem egyszerűen filológiai kérdés a szakirodalom számára, ennél nagyobb tétje van: amennyiben a színmagyarok (vagyis a 
19. századi történettudatban hun leszármazottnak tartott kunok) lakta Félegyháza lenne a költő születési helye, ez szlovák 
származásának részbeni kompenzálását jelentené. Kiskőrös viszont a korban többségében szlovákok által lakott település. 
Petőfi kiskőrösi születésének ténye olyan dokumentumokon alapszik, amelyek megdönthetetlenek tűnnek, ám éppen a fent 
vázolt identitásprobléma miatt újra és újra előkerül a félegyházi születés kérdése. Ennek egyik forrása maga Petőfi, aki az 
1848 júniusában írt Szülőföldem című verse alá odaírta, hogy Félegyháza, vagyis eltéveszthetetlenül Kiskunfélegyházát neve-
zi meg születése helyeként. Az ugyanabban a hónapban írott Kiskunság című versében ki is mondja: „Hova szívem, lelkem 
/ mindig mindenhonnan vissza-visszavágyott, / Újra láttam végre születésem földét, / A szép Kiskunságot!” Elképzelhető 
persze, hogy mindez az 1848 júniusi követválasztás ideológiai előkészítésének kell tekintenünk, hiszen pl. a Szülőföldem ép-
pen akkor született, amikor Petőfi először kereste föl választókörzetét, és A kis kunokhoz címzett beszédét röpirat formájában 
terjesztette mintegy bemutatkozásképpen. Ezt a bemutatkozásnak szánt írást egyenesen így kezdi: „Polgártársaim és hazám-
fiai! Hazámfiai nemcsak mint magyarok, hanem ugy is, mint kunok, mert Kis-Kunságban születtem. Ugy hiszem, emlékeztek 
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még arra az alacsony köpcös mészárosra, ki egykor a félegyházi, szabadszállási és szentmiklósi mészárszékeket árendálta; az az 
én apám.” Nem biztos, hogy Petőfi szerencsés stratégiát választott, amikor az apja emlékezetére hivatkozott a bemutatkozó 
levelében, ugyanis az öreg Petrovicsnak nagyon sok üzleti eredetű konfliktusa volt még jól menő vállalkozó korából, ráadásul 
elég törtető üzletemberként nem sok barátot szerezhetett a környéken. (Például lévén kocsmája, feljelentette azokat a kurta-
kocsmákat üzemeltetőket, akik illegálisan mértek alkoholt stb.) A szabadszállási tanács Petőfit éppen arra hivatkozva tiltotta 
ki a városból, hogy idegen és nem rendelkezik redemptussággal, ami kiskun kiváltság volt, és amit egyébként Petőfi apja 
megkapott, amikor földet vásárolt a Kiskunságban. Ráadásul a követválasztáson Petőfivel szemben éppen szláv származását 
játszották ki ellenfelei, olyan híresztelések kaptak szárnyra, miszerint Petőfi orosz kém és republikánus, ráadásul tót királyt 
akar az ország élére. (Ez így együtt híven tükrözik a kor politikai kultúrájának és fogalomhasználatának összes zavarát.)
 A követválasztási kudarc többek között arra is rámutat, hogy még a Nemzeti dal költőjével szemben is kijátszható volt 
szlovák származása. Szeberényi Lajos, Petőfi egykori (szintén nem magyar származású) selmeci barátja irodalmi téren játszot-
ta ki ugyanezt, amikor egy irodalmi vitában Petőfi neve mellé zárójelben kiírta a Petrovics nevet is.
 Egyébként a Petrovics név írásmódjának változásai is arra engednek következtetni, hogy a még kamasz költő igyekezett 
az inkább szlávos formát (Petrovits) az inkább magyaros írásmóddal (Petrovich) helyettesíteni, ez a -ch végződés csak ma-
gyar nemesi családnevekre volt jellemző írásmód a korban. H. Törő Györgyi kutatásából az derül ki, hogy a ch-s változatot 
Selmecen kezdte használni, ahol éppen a szlovák diáktársaktól való elkülönülésen volt a hangsúly, majd a katonáskodása 
alatt is ez a változat volt a domináns, és csak az 1841/42-es pápai időszak alatt váltotta a cs-betűs írásmód, ami még magya-
rosabbnak tekinthető. (H. Törő 1963: 599.)

(zárlat)
Mindez annyiban lehet fontos számunkra, amennyiben világossá teszi, hogy Petőfi úgy lett a legnagyobb magyar költő, 
ráadásul a magyar nép legnagyobb költője, hogy mind a kortársak, mind pedig az utókor megkérdőjelezhették magyarságát. 
Ráadásul Petőfi abban az időszakban került a magyar nemzeti kánon legelőkelőbb helyére, amikor egy olyan nemzetfogalom 
váltotta az inkább patrióta jellegű nemzetfogalmat, amely valamifajta immanens értékek egységeként gondolta el a nem-
zetet, az irodalomra pedig ennek az értékrendnek a kifejező és egyben hordozó médiumaként tekintettek. Ez legtisztábban 
annak az Arany Jánosnak a kanonizációja során érvényesült, aki lévén tiszai, protestáns és ráadásul népi származású (bár az 
Arany család hajdúnemessége kicsit megzavarja a tisztán népi származás tételét) egyenesen a magyarság inkarnációjaként, 
megtestesüléseként tételeződik a kortársak szemében. Éppen ez a „megtestesülés”, egyfajta deszakralizált epifánia a lényege 
az új nemzetfogalomnak, amelynek a fentebb Németh Lászlótól idézett fajfogalom csupán egy, de nagyon is jellemző meta-
forája. Ennek a reformkori nemzetfogalmat felváltó nemzetkoncepciónak az alapja a népben megőrződött magyar szellemi-
ség (volkgeist), amely az írókon keresztül nyeri kifejeződési formáját. Ebben az értelemben mondja azt Németh László, hogy 
Petőfi nem lehetett a népszellem és egyben az ősi, immanens nemzetjellem hordozója és kifejezője.
 A címben feltett kérdés megválaszolása annak függvénye, hogy ki milyen nemzetkoncepciót vall a magáénak. Akik 
szerint a magyarság valami ősi, atavisztikus tulajdonságok egységét jelenti, amely genetikai kódként öröklődik, azok sze-
mében Petőfi nyilván nem lehet magyar. Akik viszont úgy gondolják, hogy a magyarság egyfajta sajátos nyelvi-szimbolikus 
kódrendszert jelöl, amely természetesen nem genetikusan, hanem az oktatás és a kultúra csatornáin keresztül öröklődik, így 
persze választható is, azok számára nyilvánvaló a fenti kérdés iróniája. Mert mégiscsak nehéz elképzelni a magyarság fogal-
mát a legnagyobb magyar költő nélkül…
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Cigány Vénuszok
Bódi Katalin

Hogyan jelenik meg az elbeszélés egy festményen? Hogyan alakítja képpé a festő a narrációt? 
Hogyan bonthatja ki a kép nézője a történetet a pillanatot ábrázoló festményből? Több-e a kép a 
szövegnél vagy a szöveg a képnél? Mi segíti az olvasót és a kép nézőjét az értelmezésben? Képleírá-
sok és történetolvasások a narratív-figuratív festészet bábeli képtárában.

 Ötödik rész: a Vénusz-téma a nagybányai festőiskola cigányaktjain – kommentár Kovács Éva Fekete testek, fehér 
testek című tanulmányához (Beszélő, 2009 / január)

„Ma nagyot dumáltunk Mr. Dockkal. 
Elmagyaráztam, hogy csonka családban élő, 

összeférhetetlen, munkanélküli apával rendelkező, 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek vagyok. 

Azt felelte, azt sem bánja, ha egy leszbikus, féllábú, 
alkoholista néger anya meg egy leprás, púpos arab törpe 

ivadéka vagyok, amennyiben dolgozataim 
csillogóan értelmesek és intelligensen szerények. 
Ennyit arról, miként ügyel a pásztor a nyájra!” 
(Sue Townsend: Adrian Mole titkos naplója)

A nárcisztikus tudás hasznáról és káráról

A narratív-figuratív festészet legalább annyira szól a tekintetről mint az ábrázolt alakokról, de az is könnyen belátható, hogy 
– akárcsak a szépirodalmi szövegek olvasásában – meghatározó mértékben van jelen a figurák és az adott téma történetisége, 
az alakok elrendezésének hagyománya, a variációk sokszor kiszámítható végessége. A reneszánsz művészet (és egyáltalán: az 
európai kultúra) kettős, keresztényi és antik mitológiai ihletettsége évszázadokon keresztül meghatározza a festők és a szob-
rászok témaválasztását. Vagyis a kép nézőjének a tekintete korántsem szabad: tevékenységét nagyban meghatározza a kép 
tárgya által előírt mozgás (miként szokás adott képtípust, és egyáltalán: egy képet „bejárni”), illetve egyúttal a tekintet nem 
tud függetlenedni a korábbi képtapasztalatoktól. Viszonylag könnyen kialakítható a kép bejárásának, vagyis a tekintet akti-
vitásának képessége, de ez a rutin az olvasásban is megtapasztalható lustasággal társulhat. A festészettörténeti kézikönyvek, a 
témák és figurák szerint strukturált lexikonok azt mutatják, hogy a kényelemben rejlő veszély a festmények esetében mintha 
még erősebb lenne, hiszen az ikonográfiai rendszerezések egy olyan rutinra taníthatnak, amivel párhuzamosan elveszhet a 
rácsodálkozás és a gyönyörködés öröme. Daniel Arasse egyik ekphrasziszával párhuzamosan ironikus portré készül a kép 
nézőjéről: „Annyit nézett képeket, annyira jól megtanult felismerni, osztályozni, elhelyezni, hogy mindent nagyon gyorsan csinált, 
öröm nélkül, mintegy a tudása nárcisztikus ellenőrzéseként.” (D. A., Festménytalányok, Budapest, 2010, 55.) A kép nézőjének 
paradoxona nyilvánvalóan adott: ha a fentiekkel ellentétben nincs felvértezve ikonográfiai tudással, akkor viszont valójában 
semmit sem lát, amennyiben a látás a felismerés, a megértés és a belátás metaforája is.
 Amikor képek tematikus csoportját vizsgáljuk, különösen erős próbának vethetjük alá tekintetünket, így akár azonnal 
tetten érhetjük lustaságunkat is az azonosítás mechanikus folyamatában (és persze nárcisztikusan rámutathatunk látásunk 
teljesítőképességére). Az azonos történeteket elbeszélő képek felismerése rendszerint együtt jár a figurák, az attribútumok 
és a tér, illetve az alakok elrendezésének megfigyelésével, vagyis egyfajta hálózatszerű rendszerbe illeszthetjük a különféle 
képelemeket. Attól fogva van igazából tétje ennek a tevékenységnek, hogy ha – nagyon leegyszerűsítve a tapasztalatot – fel-
fedezzük a kép tárgya (a kép által elbeszélt történet) és a látvány közötti feszültséget, vagyis valamiféle ellentmondást a téma 
és a megvalósítás között, hiszen ez a felismerés kizökkenést is jelenthet a régóta rögzült tevékenységeinkből. Ez a (vizuális 

„Nagyobb szélhámos vagy, mint bármelyik nő, 
ki csal és hiteget! 

Suttyomban elhagytad szerelmeidből 
jajongva szült, eleven hitedet. 

Cigány vagy! Amit adtál hízelegve, 
mind visszaloptad az utolsó órán. 

A gyereknek kél káromkodni kedve – 
nem hallod, mama? Szólj rám!” 

(József Attila: Kései sirató)
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médium okán) sajátos tanulási folyamat alapszinten nyilvánvalóan nagyon leegyszerűsítő, mert bizonyos alakokhoz, attri-
bútumokhoz, pózokhoz bizonyos egyértelmű jelentések rendelhetők, amely jelentések persze nyilvánvalóan elveszíthetik 
evidenciájukat akár az idő múlásával, vagyis a recepciótörténet rétegződésével és a felejtéssel, akár a befogadás egyéni telje-
sítményében, rosszabb esetben pedig a (szimbolikus) vakság eredményeként.
 Vénusz alakja a narratív-figuratív festészetben érdekes módon sosem unalmas, annak ellenére, hogy az akadémiai művészkép-
zésben a kötelező tudásanyag része. Aktjában egyrészt mindig lehetetlen elválasztani az eszményi istennőtest művészi formáját a 
női test vágykeltő szépségétől, másrészt pedig a végeredményben nagyon is szűkös variációjú – kontraposztban álló, ülő, fekvő, 
esetleg hátaktban vagy S-figurában elrendezett – és egymást idéző testábrázolásai ellenére is megőrzi szépsége mellett a meghök-
kentés és a (szellemi értelemben is vett) izgalomkeltés képességét. A Vénusz-ábrázolásokból tehát könnyen készíthető katalógus, 
s még a festmények, szobrok genealógiájának összeállítása sem reménytelen vállalkozás (lásd például Daniel Arasse Nő a ládában 
című innovatív tanulmányát a fentebb idézett kötetben), ám Vénusz mitológiai történetének eleve adott gazdagsága oly mértékben 
sokszorozódik meg, sőt, alakul át a festményeken, hogy kifejezetten nehéz feladattá válik a képek értelmezése.

Cigány, nő, akt

A nagybányai festőiskola, illetve egyáltalán a 20. század eleji 
magyar plein air festészet cigányaktjain például kiválóan be 
lehetne mutatni ezt a szövevényes rétegződést, jelentésvesztést 
és/vagy -bővülést, azonban éppen azáltal válik nehezen megfo-
galmazhatóvá ez a hermeneutikai folyamat, mert a képek eszté-
tikai vetülete alig-alig tud érvényesülni, mivel a befogadásban 
ma már elsősorban, sőt, szinte kizárólagosan morális kérdés-
feltevések jutnak érvényre. Már a szókapcsolat értelmezése is 
nehézkes, mert mi az pontosan, hogy cigányakt? Az alábbi-
akban három festmény (Göröncsér Gundel János: Cigánylány 
és aktmodell, Réti István: Cigánylány, illetve Benkhard Ágost: 
Cigány Vénusz) segítségével próbálom megfogalmazni azokat 
a kérdéseket és kételyeket, amelyek a Vénusz-ábrázolásokkal 
nagyon is szoros összefüggésben az akt, a női test és a cigány 
fogalmainak értelmezéséhez, illetve ezzel együtt nyelvi és tár-
sadalmi kontextusához kapcsolódnak. 
 A három festmény kifejezetten erősen kapcsolódik Vénusz 
ikonográfiájához, s természetesen nem egyszerű témavariáci-
ókról van szó, hiszen mindhárom alkotás esetében hangsúlyo-
san jelen van a cigány szó. A fent megfogalmazott kérdés tehát 
válaszra vár: mi is az, hogy cigányakt? Az akt olyan művészi 
forma, ami nem a meztelenséget, hanem a fedetlen emberi 
test eszményi szépségét, a természetben és a teremtésben lévő tökéletességet emeli középpontba. A láthatóvá tett test nem 
biológiai mivoltában, hanem egy kulturális lepel fedésében férhető hozzá, vagyis látványában a klasszikus művészetben nem 
vagy nem elsősorban a szexualitás, hanem az eszmeiség, a szépségben megragadható tökéletesség kerül a középpontba. Ez 
tehát a szenvedélyektől, az ösztönöktől megtisztított akt végletekig szublimált meghatározása, ugyanakkor persze nem lehe-
tünk naivak: Kenneth Clark Az aktnak szentelt monográfiájában (Budapest, 1986) világossá teszi a Venus coelestis és a Venus 
vulgaris kettősségét, miszerint az akt szemlélése során megfogalmazódó szellemi nagyság és a feszítő testi vágy érzékisége soha 
nem választható el egymástól. 
 A cigányakt a nagybányai festőiskolában (s amint tudható, ennek hátterében a 18–19. századi európai kultúrában többek 
között a festészet, később a fényképészet médiuma által láthatóvá tett fekete nők ábrázolásai) egy népcsoportot a többségi 
népcsoport általi különbözősége okán választja tárgyául. A cigányakt fogalma tehát arra enged következtetni, hogy egy 
népcsoport – ami a nagybányai festőiskola képein az életmód és a kinézet okán egyben társadalmi csoportként érthető – 
modellként választása különleges lehetőségekkel kecsegtet, amennyiben nemcsak az akt mint művészi forma, hanem a mo-
dellek mássága, idegensége is jelentésképző. Ez a választás azonban esszencializál és homogenizál, a különbözőséget (ebben 

Göröncsér Gundel János: Cigánylány és aktmodell
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az esetben az egzotikumként és vadságként értett bőrszínt hangsúlyozva) azzal súlyosbítva ráadásul, hogy az akt az újkori 
nyugat-európai festészettől kezdődően szinte kizárólagosan a nő ábrázolásához kapcsolódik. Vagyis a cigányakt a cigány nő-
figurákat egyértelműen szexualizálja, felerősítve a „vadságban”, az „állatiasságban” eleve hangsúlyos civilizálatlan nemiséget. 
A cigányakt mint fogalom ma már bizonyosan menthetetlen, nem védhető meg ikonográfiai érvekkel etikai szempontból. 
Azonban óvakodnék attól, hogy a nagybányai festők témaválasztása és műfajai fölött a mai politikai-társadalmi problémák 
perspektívájából automatikusan és igazságtalanul ítélkezzem olyan morális érvekkel, amelyek szintén nárcisztikusak abból a 
szempontból, hogy esetlegesen saját megszólalói pozíciómat védenék méltatlanul, kikezdhetetlen pajzsként. A három válasz-
tott festmény művészettörténeti és kultúratudományos nézőpontból bizonyosan értelmezhetővé és árnyalhatóvá válik, mert 
felfedezhető bennük a hagyományrétegződést integráló innováció, ahonnan pedig visszajuthatunk a különösen aktuális 
erkölcsi és akár történeti antropológiai problémákhoz. Hiszen a cigányakt olyan tükör lehet az európai kultúra önreflexió-
jában, ami nemcsak, sőt, nem elsősorban Vénusz ikonográfiája, hanem az európai identitás rétegzettségének szempontjából 
is revelatív, hiszen hajszálpontosan mutatja meg az idegenséghez való viszony természetét. A műalkotások természetéből is 
adódik az aktualizálásnak, az újraértésnek a majdhogynem kötelező lehetősége, ami talán hermeneutikai közhelynek tűnik, 
de sosem szabad megfeledkeznünk erről a cselekvésről. Hiszen ez egyfajta újraalkotás, újrakontextualizálás az értelmezés 
folyamatában, ami egyértelműen eltávolodik az alkotói koncepciótól (lásd. pl. Mieke Bal „intention”-fogalmát és a képző-
művészeti alkotások értelmezésére vonatkozó leírásait: Travelling: Concepts in the Humanities, Toronto, 2002)
 Kovács Éva Fekete testek, fehér testek című tanulmányában különösen gazdagon elemzi az európai identitás formálódásában 
az idegenség funkcióját, ami a 18–19. század folyamán a fekete nőben testesül meg. Ő a vadság, az állati szexualitás és a civi-
lizálatlanság allegóriája, olyan tükör, amelybe büszkén pillant bele az európai (férfi), hiszen abban minden ott van, ami nem 
ő, amely kép ellenében büszkén ünnepelhető az európai kultúra nagysága. Göröncsér Gundel János (1881–1908) Cigánylány 
és aktmodell (1907) című képét elemezve fogalmazza meg Kovács, hogy a cigányaktok tanulmányozása nem maradhat meg a 
képzőművészeti-ikonográfiai kérdésfeltevések szférájában. Göröncsér Gundel festményén a mozgás, a perspektíva osztottsága a 
túl közel és a háttérben elhelyezett két alakkal, illetve akár Tiziano Égi és földi szerelem (1514) című festményének felidézésével 
rendkívül modernné teszi a képet, s különösen gazdaggá az értelmezői tevékenységet. Az innovatív megoldással megvalósított 
kép, amelynek előterében szinte a filmes mozgást felidézve egy előre lépdelő, hagyományos viseletbe öltözött cigánylány a 
mozgásának biztos dinamizmusával szégyenkezve készül eltakarni a háttérben a leplet a földre dobó, ezáltal aktmodellé váló, 
lesütött szemű cigánylány meztelenségét, a többségi társadalomra nyit perspektívát. Vagyis a befogadásban nem a cigánylány 
és az aktmodell, hanem az őket látó befogadó gondolkodása exponálódik – nőről, cigányról, aktról és összességében az európai 
kultúráról. Kovács Éva konklúziója a képről gyomorszorító: „Mi a »cigány« és mi az »akt« a képen? S ha a válasz erre az volna 
netán, hogy a mezítelen »cigány« test pusztán dekoratív elem, az még inkább húsba vág: miféle társadalmi viszony az, melyben 
szépség és szégyen épp a »cigánylány« testét ölti? A válasz második tézisem, azaz hogy a közép-európai társadalmak is létrehozzák a 
maguk saját »feketeségét« »vad« csoportokon és individuumokon, távoli és közeli kolóniáikon keresztül. A modernitás közép-európai 
panoptikus rezsimjében a »cigányok« válnak Nyugat-Európa afrikai és ázsiai »primitívjeinek« pendant-jaivá.”
 A háttérben álló „aktmodell” nyilvánvalóan Praxitelész knídoszi Aphroditéként ismert szobra és kultusza nyomán rögzülő 
pózt idézi, miszerint a kezében leplet tartó, kontraposztban álló szerelemistennő fürdőzni készülve fedi fel testének gyönyö-
rűségét. A tér mélysége a tükröződő felületű tóval szinte kizárólagosan mégis a plein air festészet esztétikáját teszi szemlélhe-
tővé, ami Vénuszt mint a kép egyik ikonográfiai centrumát történeti rétegzettségében majdhogynem észrevehetetlenné teszi. 
A kép egy hagyományos viseletbe öltözött cigánylány és egy ruhátlan, a cigányságot bőrszínével mutató, szoborként pózoló 
alak bonyolult, rendkívül nehezen értelmezhető jelenetét ábrázolja, amelyben bizonyosan benne van az identitásukra és a 
többségi társadalommal való viszonyukra vonatkozó kérdésfeltevés. 
 Ugyanilyen egyértelmű, ám éppen a „cigányakt” mint műfaj miatt mégis a háttérbe szoruló Vénusz-idézet Réti István 
(1872–1945) 1912-ben készült Cigánylány című festménye. A képen alkalmazott aktpóznak a szépségét büszkén feltáró is-
tennőt kellene idéznie, azt az elbűvölő magabiztosságot, ami Tiziano fent hivatkozott festményén látható, s ami Giovanni 
Bellini Fiatal nő tükörrel (1515) című képén is domináns. Réti festményén ezzel szemben fel nem oldható, egymást átszövő 
kontrasztok vannak. A képről teljesen eltűnik a lepel, ami, ahelyett, hogy erősítené az erotikát, döbbenetessé válik: közvetlenül 
szemlélhető a gyermeki szemérem, a kicsi mellek, a még éppen csak nőiesedő vonalak. A Vénusz-pózban jelenlévő vágykeltő 
hátrahanyatlás itt a megtámaszkodó, illetve a hajat igazító kéz ellenére is hátrálássá, félelmet kifejezővé válik, erotika helyett sa-
rokba szorítást idéz. Az „akt” és a „cigány”, a „kislány” és a „nő”, a „nemiség” és az „erőszak”, a „tiszta” és a „romlott” csúsznak itt 
úgy egymásba, hogy a kép nézőjének egyetlen helyes magatartása a szégyenkezés lehet, hiszen szétválaszthatatlanná válnak ezek 
a kontextusok. A képen „cigány” a szobabelső szegénysége, a puritán fehér fal és a vörös-bordó lepellel fedett bútoron nyugvó 
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korsó, amely lepel színével is a címben meg-
jelölt népcsoportot rögzíti, illetve annak sze-
génységét leplezi, ahogyan hasonlóképpen 
esszencializál a virágmotívumokkal díszített 
fekete-vörös függöny is. A kislány bőrszíne 
és hajpántja is „cigány”, tekintetében pedig 
egy akarata ellenére lemeztelenített gyermek 
félelme és rettegő kiszolgáltatottsága jelenik 
meg, ami összességében minimum grotesz-
ké teszi a „cigányakt” műfaját. Ahogyan Ko-
vács Éva fogalmaz: „[...] minél hosszabban 
nézzük e lányalakot, annál inkább Nabokov 
Lolitáját véljük látni benne, mintsem egy fia-
tal nőt. S a kép címe is ebbe az irányba vonz-
za az értelemadást. A kamaszlány szemében a 
domináns – mondhatni pedofil – férfitekintet 
tükröződik vissza. Erotika helyett szégyen és fé-
lelem, szexuális kiszolgáltatottság. Társadalmi 
normákat ily keresetlenül nyilvánvalóan csak 
az elnyomott etnikai vagy szociális csoportokkal 
szemben lehetett áthágni [...].” A meztelenség 
a festményen tehát jelentést vált, nem az akt-
ban szemlélhető, leplezésében és leleplezésé-
ben rejlő izgalmat fejez ki a szemlélődésben, 
hanem erős szégyent a kép nézője részéről is. 
A cigánylány ilyen mértékű kiszolgáltatottsá-
gában jobb esetben fel kell ismernünk azokat 
a döbbenetes társadalmi automatizmusokat 
(pl. a másság elutasítása, az európai kultúra 
felsőbbrendűség tudata, antiszemitizmus, 
rasszizmus, homofóbia, hímsovinizmus, 
szexizmus, s minden negatív diszkrimináció), 
amelyek az európai kultúra történetének szer-
ves részei maradtak a demokráciaeszmény és 
az emberi jogok eszményének történetével 
párhuzamosan.
 A Vénusz-téma észlelhetősége a fenti pél-
dákban szinte teljesen eltűnik a cigányakt 
mint műfaj értelmezésének etikai problémái 
mögött, vagyis a transzgresszió érzékelésé-
ben. Benkhard Ágost (1882–1961) Cigány Vénusz (1929) című festménye azonban olyan erőteljesen – és szó szerint játé-
kosan – hozza játékba a római istennőt, hogy ez a kép megnyitja az utat a kultúratudományos kontextussal párhuzamosan a 
művészettörténeti és az ikonográfiai kérdések számára is. A festmény természetesen Giorgione Alvó (Drezdai) Vénusza (1510) 
és Tiziano Urbinói Vénusza (1538 előtt) által teremtett fekvő Vénusz-akt variációja, ami talán közhelyes kunszt lenne, ha 
nem ismernénk fel Édouard Manet Olympiáját (1863) a kép jobb sarkában pontos vázlatként. Kovács Éva többször idézett 
tanulmánya is beépíti gondolatmenetébe ezt a Manet-festményt (ám Benkhard Cigány Vénuszát nem említi), amelyen a fekete 
szolgálólány nemcsak a színkontrasztját adja a szemérmét a kezével szigorúan lezáró hófehér Olympiának. Sander L. Gilmanre 
hivatkozva Kovács Éva arra mutat rá, hogy Manet „Venusa” a fekete szolgálólányon keresztül szexualizálódik, vagyis a fekete test 
teszi izgatóvá a (civilizált, elfojtott) fehér test nemiségét – amit, tegyük hozzá, a buján nyíló virágcsokor a fekete szolgálólány 
kezében és az ágy végében nyújtózkodó fekete macska tovább erősít.

Réti István: Cigánylány

Benkhard Ágost: Cigány Vénusz



27

FORSPONT – Objet Trouvé  |  Bódi Katalin

 Benkhard Cigány Vénusza különös megvalósítása a cigányakt műfajának, többek között azért, mert egészen Giorgionéig 
visszavezetve a női akt nem képzőművészeti jelentéseit is láthatóvá teszi, azt tehát, hogy miként tárgyiasul el a női test, mi-
ként válik a szemlélődésben a vágy tárgyává s hogyan esszencializálódik figurája a nemiségben, amit a kortárs tömegmédia 
radikálisan felerősít. A Cigány Vénusz tehát ezt az esszencializáló tekintetet rögzíti, végrehajtja azt, amire Manet csak utal a 
fekete szolgálóval és a virágcsokorral, illetve Benkhard pedig a Manet-vázlattal. Ez a képrészlet lehet kép a képben, de lehet 
kifejezetten mise en abyme mint az önreflexió alakzata, vagy csak egy praktikus vázlat, ami a festőt segíti saját képének a 
megalkotásában, de mindenképpen játék a tekintettel, a felcseréléssel és a jelentésekkel. Benkhard aktján egy szép, ráadásul 
nyílt, a szégyent még csak fel sem idéző tekintetű nőt szemlélhetünk, akit – Réti képéhez hasonlóan – a bőrszín és a szoba-
belső (a „cigány” ágytakaró) tesz cigánnyá, mert egyébként még a papucsa is Manet Olympiáját idézi.

Olympia-exkurzus

 Az Olympia hatástörténetének jelentőségére, a nőnek a szexualitása okán való kiszolgáltatottságára, a fekete-fehér je-
lentésképző különbségére és a felcserélés meghökkentő evidenciájára utalnak a kortárs képzőművészetben Larry Rivers és 
Morimura Yasumasa alkotásai. Rivers Olympia-installációja (1970) a színek felcserélésével kérdez rá fekete és fehér, fel-
öltözött és lemeztelenített, ember és állat (a macska is része a színek felcserélésére koncentráló játéknak), megfigyelő és 
megfigyelt alig rögzíthető viszonyrendszerére, ami egyébiránt visszavezethet minket Benkhard Ágost Cigány Vénuszához is. 
Morimura Olympia-fotográfiája (1999) viszont inkább gender-irányba viszi azáltal az aktok és nyilván elsősorban Manet 
festményének értelmezését, hogy nő helyett egy meztelen férfitest kerül a Giorgione óta szinte változatlan, gazdag kelmével 
megágyazott vörös matracra. Radikálisan nyilvánvalóvá válik ezzel a meghökkentő változtatással a meztelenségben rejlő 
kiszolgáltatottság és passzivitás, a szőrtelen, nőies attribútumokkal ellátott férfitestben felsejlő, és egy heteroszexuális férfi-
ban valószínűleg nem jó érzést keltő homoszexualitás, illetve összességében az a zavar, hogy a fekvő női aktok alapvetően 
férfitekintetre vannak szerkesztve.
 A Kovács Éva tanulmányában és az általam bemutatott cigányaktok megértését és a belőlük eredő kérdések megválaszo-
lását valószínűleg nem segíti elő az, ha a recepcióban véglegesen eluralkodik az etikai nézőpont és ennek folyományaként az 
önreflexióban kialakuló szégyen, de az is a vakság jele, ha csak ikonográfiai-művészettörténeti értelmezését adjuk a képek-
nek. A cigányaktok tanulsága tagadhatatlanul gazdag a Vénusz-ikonográfia kutatásában, de nem vonhatjuk ki őket az euró-
pai és a magyar kulturális identitás megértésének önreflexív folyamatából sem. Nem tehetjük meg, hogy ne olyan tükörként 
pillantsunk beléjük, amelyek elsősorban a kisebbségekhez való viszonyt és többek között a gender-problémákat teszik sajátos 
formában láthatóvá. Ezek a képek a tükör mellett egy másik optikai fogalmat is mozgósítanak, mégpedig a perspektíváét, 
ami egy jelentéskonstruáló viszonyfogalom, vagyis folyamatosan arra figyelmeztet például, hogy egy létező társadalmi struk-
túra csak akkor működhet értelmesen, ha az a rend, amire épül, nem csak egyetlen nézőpontból nyer értelmet. Vagyis a 
felelős gondolkodásnak mindig gyakorolnia kell a perspektívaváltás józan tevékenységét a panoptikus társadalmakban, soha 
nem feledkezve meg arról, hogy a megfigyelő megfigyelt is egyben. 

2

 [Az esszé alapját a Debreceni Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének szervezésében a 2012. már-
ciusában, Síkfőkúton megrendezett Cigányreprezentációk az irodalomban, a médiában és a képzőművészetben című szeminá-
rium heves vitái és szívszorító beszélgetései adták.]
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Istennő a címlapon

Szép Szilvia

A Nők Lapja Janics Natasa fotóját közlő címlapképe rendkívül erősen kötődik a klasszikus szob-
rászat narratív mintázataihoz, ami észrevétlenül befolyásolhatja köznapi gondolkodásunkat a női 
testképről. A különféle narratív struktúrák harcai vagy akár szimbiózisai észrevétlenül átszövik 
mindennapjainkat a média hétköznapi jelenlétével.

Az általában portréképet közlő Nők Lapja 2011. július 27-i címlapján Janics Natasáról egész alakos képet látunk, melynek aktu-
alitását terhessége indokolta. A képen látható egész alakos, oldalról ábrázolt női test első pillantásra a termékenység, az anyaság 
szobraként reprezentálódik, de ez a fotó mégsem közvetíti ezt az egyértelmű jelentést. Az archaikus termékenységi szobrok és a 
klasszikus, anyaság-témájú festmények minden egyes részlete nőiességet sugall, ez pedig a fenti címlap esetében nem pontosan 
így van: a sportolónő rendkívül izmos karjai inkább a görög istenek adottságait idézhetik fel. Ezt hangsúlyozza a bal kézben 
lévő kajaklapát dárdaként való tartása, amely a kajakozónő munkaeszköze, mondhatni, élelemszerző fegyvere. A csípőre tett 
jobb kéz viszont a gyermekáldást emeli ki, ami együtt jár egyfajta gyengeséggel, esendőséggel, a női test fizikai-eszmei adott-
ságainak túlhangsúlyozásával. Ezt hangsúlyozza a mell alatt szabott ruha is. A kép tehát egyszerre ábrázolja a hagyományos 
szerepet betöltő leendő anyát és a férfias, izmos, erőt sugalló pénzszerző nőt is. Ez a beállítás harcra kész istenszoborként és 
termékenység szoborként egyaránt értelmezhető, aminek monumentalitását az alulról fölfelé nyíló perspektíva is hangsúlyozza: 
a fölénk magasodó testet a fényképező teleobjektívjén keresztül látja a szemünk. A két szerep, a két hivatás együttesen van jelen 
a befogadásban, egyszerűen nem lehet eldönteni, hogy melyik szerep hangsúlyosabb a képen. Talán nem is kell választanunk? 

Hiszen a mai nő anya és dolgozó nő egyszerre. A Nők Lapja 
által konstruált szupernő pedig bizonyosan egyszerre kiváló 
anya, jó feleség, kiváló háztartásbeli, kitartóan dolgozó, vagyis 
egy mindentudó, sosemvolt istennő. 
 A művészettörténetben feltárt klasszikus görög szobrok 
fényképei között kutatva találtam rá Paioniosz Niké-szob-
rára, amely Olympia földjéből sérülten került elő. Niké a 
görög mitológiában a győzelem istennője, mind a hadi, 
mind az atlétikai győzelemé. Az Olympiai Niké-szobor Kr. 
e. 420 körül keletkezett, s 1875-ben akadtak rá az olümpiai 
ásatások során. Az olimpiai győzelmet reprezentáló Niké és 
a többszörös olimpiai bajnok kajakozónő testhelyzete ha-
sonló: bal lábuk van elöl, jobb karjuk van lent, a bal pe-
dig felfelé irányul. A testhez simuló ruharedők mozgalmas 
áramlása, a hátrafújt haj Janicsnál is elsöprő erejűvé, dina-
mikussá, élővé teszik a testet. A Nők Lapja címlapfotósa 
valószínűleg tudatosan alkalmazta az alulról fölfelé irányu-
ló perspektívát is, hiszen a többnyire pódiumokra állított 
szobrokat, különösen a köztéri szobrokat csakis így szemlél-
hetjük, mivel ezzel is hangsúlyozódik az ábrázolt személyek 
és az őket nézők között egyfajta érték- és időbeli distancia. 
A női lap szerkesztői ezek szerint a görög harcosok, istenek 
győzedelmes testhelyzetével és a nézőpont tematizálásával 
utalnak az olimpiai bajnok fizikai erőnlétére, viszont az is 
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valószínű, hogy ezt a beállítást a gyermekáldás szintén in-
dokolja, ami ellenpontozza a rendíthetetlen fizikumot. A 
Niké-szobor anatómiai tanulmány alapjául is szolgál olyan 
szempontból, hogy ez a test a testhelyzet, a lábak kimoz-
dítása, a dinamika ellenére is képes egyensúlyban maradni. 
Egy állapotos nő ábrázolásakor pedig különösen figyelem-
be kell venni a test súlypontjait: egy terhes nő nem állhat 
vigyázz állásban, szükséges a testet kitámasztani a has miatt 
áthelyeződött súlypont következtében.
 Damien Hirst húszméteres bronzszobrát egy angliai ki-
kötőben állítottak fel tavaly októberben. A posztmodern 
szobrászművész szintén a klasszikus testábrázolás hagyomá-
nyait értelmezi újra, ahogyan a görög istenek tökéletességét a 
női test anatómiai ábrázolásával ötvözi. Az Igazság címet vi-
selő húszméteres bronzszobor egy felnyitott testű terhes nőt 
mutat. A szobor testhelyzete hasonló Janics Natasáéhoz: a 
terhes nők testsúlypontjának a hasra helyeződése a lábak elő-
rébb és hátrább elhelyezését indokolja. Az Igazság az orvosok 
Vénuszaként is reprezentálódik, felidézve az orvosképzésben 
évszázadok óta használt szétszedhető anatómiai figurákat, 
amelyek a hétköznapi esztétikai érzéket bizony megsért-
hetik (emiatt tehettek már most több mint száz panaszt a 
szobor látványa miatt). A félig lehúzott bőr olyan, mint egy 
félig lehúzott kulturális lepel: a karon lecsúszott egy stóla, a 
combon pedig lecsúszott egy harisnya vagy egy térd fölé érő 
lehajtott szárú csizma öltözet érzetét keltheti a szemlélőben, 
ami láthatóvá teszi a biológiai test esendőségét és ismeretlen-
ségét a kulturális test dicsőségével szemben.
 Az antik testábrázolás hagyományai mellett termé-
szetesen nem vonható ki a keresztény anyakultusz sem a 
címlapkép értelmezéséből, hiszen a keresztény hitre épülő 
európai civilizációban a női szerepek értelmezése nagyban 
kötődik Mária anyaságának tiszteletéhez. M. S. Mester 
Mária látogatása Erzsébetnél című festménye (1500–1510 
körül) a bibliai hagyomány anyakultuszának csodálatos 
példája. A bibliai történet szerint a Jézus születését hírül 
adó Gábriel arkangyal azt is tudatja Szűz Máriával, hogy 
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a nála jóval idősebb Erzsébet szintén gyermeket vár. Ekkor Mária felkerekedik, és meglátogatja távoli rokonát: a kép ezt a 
meghittségig bensőséges eseményt jeleníti meg. Erzsébet, aki Szent Jánost hordja méhében, alázattal emeli meg és vonja 
arcához a Jézussal viselős Mária kezét, miközben másik kezének ujjaival megsimogatja a fiatal nő büszkén domborodó hasát. 
A terhes szűz Mária testtartása nagyon hasonló Janics Natasáéhoz. Jobb lába hátul, bal lába pedig elöl van testéhez képest. 
Jobb keze hasát mutatja, íme Jézus, Szent Erzsébet tekintete is odaszegeződik. A jobb kéz az áldásadással, a teremtéssel 
van összefüggésben, ahogyan Janicsnak is a jobb keze emeli ki gyermekáldását. A magas Mária kecses S-vonalban hajló 
testtel, figura serpentinatában áll Erzsébet előtt. A mell vonaláig szűk, onnan a bal oldalon párhuzamos, a jobb oldalon a 
behajlított térdnek megfelelően megtört redőkben leomló rózsaszín ruhát visel. Derekán arannyal átszőtt öv, mely áldott 
állapotát hangsúlyozza, ugyanúgy, mint Janics Natasa mell alatt szabott ruhája. Kék köpenye válláról lecsúszott, ahogyan a 
fenti bronzszobor jobb vállán lecsúszott a bőr. A fején körbetekert fehér fejkendő feje mögül előre, majd karja alatt átvezetve 
hosszan, hullámzó redőkben lebben lendületesen hátra. Nem szél lebbenti azt, nem is Mária mozgását követi, hanem rész-
ben önmagáért való, a találkozás okozta érzelmi felindultságra utaló motívum. A kendő alól göndör fürtökben hátraomló 
aranyszőke haj az ártatlan, tiszta szépség megjelenítője.
 Janics Natasa címlapfotója tehát több történetet nyit meg a képzőművészet kontextusában: a Nők Lapja szupernőjeként 
az olimpiai atlétikai győzelem istennőjét, az antik emberképet, a kortárs testképet és a keresztény nőábrázolást hozza játékba. 
Kérdés persze, hogy a női lap mennyire teszi reflektálttá a hagyománynak ezt a fajta rétegzettségét, s természetesen az is, 
hogy mi magunk – nők vagy férfiak – mit is tudunk kezdeni a képek szövevényességéből ránk zúduló női szerepek mintá-
zataival.
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A street art mint a fogyasztói társadalom 
kritikája

Zahorján Ivett

Mekiző előember, tévéfejű publikum, rakéta alakú pénisszel megformázott George Bush-karakter 
– csak néhány azon street art alkotások közül, amelyek a társadalomban és a közéletben észlelt 
visszásságokra reflektálnak. Miképpen viszonyulnak az utcai művészek napjaink piacgazdasá-
gához, fogyasztói világához, médiaviszonyaihoz? Mi a céljuk a közterek falaira fújt, ragasztott 
vizuális-textuális kommentárokkal? A street art jelenségét boncolgató sorozatom második részé-
ben többek közt ezekre a kérdésekre keresem a választ. 

A fogyasztói társadalom mibenléte

Ha az újonnan vásárolt okostelefonunk elromlik, ha az ismerősünk új autót vesz, ha a mellettünk sorban álló bevásárlóko-
csija roskadozik a földi javaktól, ha a zöldek környezetszennyezés elleni kampányát látjuk, vagy ha értelmiségi kritikákkal 
találkozunk a kultúra áruvá válásával kapcsolatban, rögtön eszünkbe jut a mágikus – Simányi Léna szóhasználatával élve 
– „gumifogalom”, a fogyasztói társadalom. Gumifogalom, mivel jelentése a megközelítésmódnak, a vizsgált tárgynak függ-
vényében formálódik. (Simányi Léna: i. m.) Jelen írásnak nem célja a fogyasztói társadalom társadalomfilozófiai, etikai, 
szociológiai, közgazdaságtani gyökereihez leásni, pusztán a kutatott tárgykörhöz kapcsolódó lényegi folyamatokra világít rá.
 Az általánosnak mondható meghatározás szerint a fogyasztói társadalom egy olyan berendezkedés, ahol a folyamatosan 
növekvő számú materiális javak és szolgáltatások fogyasztása az emberi élet társadalmilag elfogadott célja, sokak legfontosabb 
személyes motivációja. A fogyasztói világban a társadalmi 
struktúrák, mechanizmusok jelentős hányada a fogyasztói 
viselkedésben, fogyasztói struktúrákban mutatkozik meg. 
Sokak szerint e berendezkedés magányosságot, depresszi-
ót, boldogtalanságot, kielégületlenséget szül az egyénben, 
megfosztja önálló akaratától, individualitásától. 
 Veblen (A dologtalan osztály elmélete, Közgazdasá-
gi és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1975) és Bourdieu 
(Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste, 
Routledge & Kegan Paul, London, 1984) empirikus ku-
tatások alapján a fogyasztás és a társadalmi szerveződés ösz-
szefüggéseit a társadalmi osztály kontextusában fogalmazta 
meg. Veblen elméletében a javak fogyasztásának legfőbb 
funkciója a társadalmi státusz deklarációja, a felsőbb társa-
dalmi státusz kifejezése státuszszimbólumokkal, valamint 
az azonos osztályhoz tartozók túlszárnyalása. Bourdieu az osztályszerkezet fennmaradásában nem csupán az objektív tár-
sadalmi és gazdasági tényeket látja, sokkal inkább azoknak szimbolikus, kulturális szinten történő újratermelődését, így 
elsősorban a fogyasztáson keresztül megmutatkozó ízlést, mely a habitus egyik legfontosabb terepe.
 A fogyasztás tekintetében lényegi változást hozott a szabadidő megjelenése, mely lehetővé teszi, hogy az egyén személyes 
érdeklődésének hódoljon. Olyan életstílus csoportok alakulnak így, melyek saját fogyasztási normákkal bírnak. A fogyasztás 
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alapvető társadalomstrukturáló tényezővé válik, amelyben 
különböző fogyasztói szerepek alakultak, s ezek révén lehet 
elnyerni a társadalomban való részvétel jogát. A fogyasz-
tói kultúra működésében a fogyasztás logikája átterjed az 
élet többi területére is. A magas kultúra és a tömegkultúra 
ellentétében a tömegkultúra-kritika a fogyasztói tömegek 
kritikájává is válik. (Simányi Léna: Bevezetés a fogyasztói 
társadalom elméletébe In: Replika, 51-52.sz., 2005.)
Tömegkultúra-kritika

Ahogyan azt az előző, a graffiti és a street art különbözőségé-
ről szóló elemzésben (VPO Street art és/vagy graffiti? 2013. 
május 15.) meghatároztam, „a street art munkák azok a 
lingvisztikai vagy nem-lingvisztikai, grafikailag komponált 
vagy számítógépes szerkesztéssel készült, önállóan jelentés-
sel bíró vagy csak kontextussal értelmezhető szimbólumok 
és feliratok, melyek elsősorban nem a graffiti módszereivel 
állítódnak elő. Kidolgozásukban, jelentésükben, indíttatá-
sukban eltérnek a graffiti festményektől, amelyek sokkal 
inkább részletesebbek, megmunkálásuk több időt igényel, 
s létrehozásukat elsősorban a szórakozás, s nem a kritikai 
megnyilvánulás indukálja.” A street art alkotók munkái 
a hagyományos művészeti helyszínek, közéleti-politikai 
fórumok kontextusából kilépve az utca emberét szólítják 
meg, és az „intelligens vandalizmus” eszköztárával, forma-
koncepciójával, esztétikai minőségével, kritikai felhangjá-
val kívánnak figyelemfelkeltővé válni, öntudatra ébreszte-
ni, megnevettetni, elgondolkodtatni, provokálni.
 A kritikai alkotói attitűddel működő street artistok 
többségében antikapitalisták, a tőkés berendezkedést ne-
gatív jelenségként jegyzik, a kulturális értékek hanyatlását 
tételezik fel, a manipulációelmélet hívei. E hozzáállás elmé-
leti keretének körvonalazásához az 1930-as években, Max 
Horkheimer, Theodor Adorno, majd Jürgen Habermas 
nézeteiből megalakuló, a modernista kultúrakutatás Né-
metországban kibontakozó, marxista gyökerű társadalom-
kritikai irányzatához, a frankfurti iskolához kell visszamen-
nünk. Horkeimerék fő törekvése az volt, hogy a harmincas 
évek forradalmi praxisában fogant kritikai elméletek fel-
újításával és szociológiává transzformálásával útját állják a 
pozitivista társadalomkutatás mindent elözönlő hullámai-
nak, s az empirizmus ideológiakritikáján túl bírálatát adják 
a modern kapitalista állam elnyomó gyakorlatának, a tár-
sadalmi termelés és érintkezés uniformizált és apolitikussá 
manipulált formáinak.
 Horkheimer és Adorno A felvilágosodás dialektikája 
(1947) című munkájukban mutattak rá, hogy a tömegkul-
túra termékeit ipari méretekben termelik és forgalmazzák, 
az egyénnek már nincsenek önálló gondolatai, a tömeghi-
tek tartalma a bürokrácia közvetlen terméke. A tömegkul-
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túra a tömegek becsapása, egyformaság, sorozatgyártás, homogenizáció. Habermas nyilvánosságelmélete szerint a klasszikus 
polgári nyilvánosság keretén belül alakuló értelmiségi párbeszéd, társadalmi diskurzus alakította ki a manipulációmentes 
közvéleményt. Nézete szerint ez az értékközpontú nyilvánosság alkalmas a társadalmi kérdésekről folyó racionális vita le-
bonyolítására. Ezzel szemben a tabloid, a bulvár kibővíti, átalakítja a nyilvánosságot, szubjektív, populáris nyilvánosságot 
teremt, amiben a kultúra nem az elitek kiváltsága, hanem demokratizálódik, a mindennapi emberek számára is elérhetővé 
válik. Korábban Walter Benjamin, szintén a frankfurti iskola tagjaként, A műalkotás a technikai sokszorosítás korszakában 
(1936) című írásában diagnosztizálja a kultúra egész termelési módjának radikális átalakulását. Megfogalmazza a tömeg-
kultúra és a harmincas években egyre inkább terjedő tömegkommunikációs eszközök által létrehozott, eredetiségüktől és 
teljességüktől megfosztott alkotások kritikáját. Ugyanakkor lehetőséget is lát e termékekben a proletár kritikai nyilvánosság 
megteremtéséhez.

Társadalombírálatok az utcán

Az elitista, moralizáló vélekedések egyszerű, közérthető jelekkel, népszerű szimbólumokkal való kivetülését érhetjük tetten a 
társadalomkritikával üzenő street artistok munkáiban is, akik a populizmust, a bulvármédiát, a mértéktelen fogyasztási eljá-
rásokat degradálják, miközben a népszerű kultúra, a tömegmédia és az anyagi világ jelképhasználatával válnak leginkább be-
fogadhatóvá, valamint érdekessé vagy éppen polgárpukkasztóvá. Az utcára kihelyezett munkák azáltal keltenek feszültséget, 
hogy megbontják a fennálló rendet, a megszokott urbánus tér struktúráit átformálják. A tevékenység kielégíteni igyekszik az 
utca emberének szórakozás és véleménynyilvánítás iránti vágyát is, úgy, hogy a mindennapok tapasztalatait színes, érdekes, 
humoros, meghökkentő karakterekkel, frappáns kommentárokkal adja a járókelő szájába.
 Bucs Bernadett a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (korábbi nevén 1000%) munkáit vizsgálta. Megállapítása szerint „a fo-
gyasztói társadalom és annak kritikája, a zöldkérdés, a városok köztereinek állapota, a gazdasági válság, a társadalom közszá-
jon forgó problémái, a politikai élet visszásságairól szóló narratívák képezik ezeknek a szövegeknek a kognitív kontexusát.” 
(Bucs Bernadett: Street art, kommunikáció és Szeged. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt tevékenységéről. In: Korunk, 3. évf. 2.sz., 
8-22. 2011.) A MKKP textusainak egyik főbb szövegalkotó ereje az irónia, az ellentmondásosság, a feszültséget pedig az 
teremti meg munkáikban, hogy szövegeikhez olyan kontextust és formátumot választanak, melyekhez rögzült hiedelmek 
társulnak. Ilyen például a hirdetés műfajának kifigurázása: „Használhatatlan, értelmetlen dolgokat vásárolnék INGYEN. 
Majd felhívom félóra múlva és megbeszéljük.”
 A street art művészek munkáinak tematikája legalább annyira változatos, mint maguk az alkotók. Jellemzően saját ta-
pasztalataikat, sérelmeiket „vetítik ki” a falakra, s látható, hogy a MKKP által is gyakorolt vizuális kritikai megnyilvánulás 
az, mely jellemzően a street art alkotók legnagyobb részének sajátja. A legnépszerűbb, és egyben a vizsgált témánk kapcsán 
a legrelevánsabb alak a bristoli politikai aktivista és utcai művész: Banksy. Az illegalitásba burkolózó, eddig kilétét fel nem 
fedő street artist, underground berkekből „kitörő” művész-celebritás munkái csillagászati összegekért kelnek el, és számos 
neves galéria falára kikerültek már. Amellett, hogy Banksynek jelentős rajongótábora van, egyesek valójában túlbecsültnek 
tartják az alkotót. Banksy sajátos, szatirikus hangvételű kommentárjai elsősorban a fogyasztói társadalom, a kapitalista 
berendezkedés, a hadi állapotok, a politikai élet visszásságaira reagálnak. Humorosan ábrázolt, vizuális-textuális „kritikai 
közhelyeket” fest: béke szimbólumot festő katonák, csókolózó rendőrök, bevásárlókocsival zuhanó lányalak, a kifeszített 
Jézus szatyrokkal a kezében stb. Banksy a szakrális, elitművészeti vagy közéleti entitásokat, eseményeket fűszerezi populáris 
és közérthető szimbólumokkal, gyakran nyers, vulgáris stílusban.
 Azoknak, akik eddig nem tudtak mit kezdeni a street art mozgalommal, kell egy belépési pont a jelenség be- és elfogadá-
sához. Sokak számára a bristoli stencilfenegyerek nyújtja e referencialapot az utcai művészethez, egyszersmind ahhoz, hogy 
a művészetek eltörölt határvonalait értelmezzék, s mindennapi életükbe is beengedjék e kifejezési formát.

A kritikai nézőpontok sokfélesége

A street art egyes gesztusai rokonságokat mutatnak az 1960-as években Angliából indult képzőművészeti irányzattal, a pop 
arttal. A párhuzamokat leginkább az ironikus stílusban, a társadalom elidegenedettsége elleni éles tiltakozásban, a fogyasztói 
világ produktumainak és szimbólumainak kikezdésében, átértelmezésében érhetjük tetten. Egyesek a street artot a pop 
art új, utcán organizálódó formájának vélik, s több utcai művész is reflektál e képzőművészeti irányzatra. A francia street 
artist, Vinz, „Société de consommation” című munkáját Andy Warhol ikonikus festménysorozata, a kulturális mémmé vált 
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„Campbell’s Cans” inspirálta. Vinz munkája egyértelműen utal a konzumerizmusra: rabruhát viselő, halfejű női alakok 
sorakoznak egy felnyitott konzervdobozban, a fogyasztói társadalom tehát mint fogság, bebörtönzöttség van jelen. A test 
áruvá válásának teóriája az egyik alak félig meztelen ábrázolásával válik explicitté. A hal mediterrán népeknél a bőség és a 
termékenység jelképe, a keresztény szimbolikában magát Jézust reprezentálja, továbbá a halábrázolás utal az eucharisztiára is.
 A fogyasztói társadalom, a mértéktelen fogyasztás mint börtön egyéb street art alkotásokon is megjelenik. A börtön 
rácsainak és a vonalkódoknak a vizuális összecsengése több street artistot is megihletett. Az áruk csomagolására helyezett, az 
azonosítást szolgáló, gépek által optikailag leolvasható kód a termelés és a fogyasztás, a materiális javak szimbólumává vált, 
amelyek a naiv vásárló fogságát jelképezik. A rohanó világ egészségtelen életvitelét hivatottak kifejezni azok a street art mun-
kák, amelyek a világ második legnagyobb gyorséttermi hálózatát, a McDonald’s Corporationt kezdik ki. Ezek az alkotások 
a hagyományos McDonald’s szimbólumokat (Ronald McDonald feliratú bohóc figura, ív formájú M-betű) maró gúnnyal 
formálják át, egészítik ki. 
 A gazdaságilag fejlett, fogyasztói társadalomban fontossá válik környezetszennyezés problémájáról folyó párbeszéd is. A 
zöldkérdésre az utcai művészek is felhívják a figyelmet. A fejlett gazdaságú országok fogyasztási mutatói folyamatosan 
nőnek, egy átlag amerikai polgár fogyasztása évi tizennyolc tonna természeti erőforrást használ el, és még ennél is több 
hulladékot termel. A fogyasztói társadalom mechanizmusában a környezetkárosítás és az ökonómiai kihasználtság hatásai 
nem azonnal jelentkeznek, közvetettek, és a társadalom elosztva viseli azokat, így kevésbé észlelhetőek, számszerűsíthető-
ek. Nemos Olaszországban hagyott festménye is a környezetszennyezésre, az üzleti célokból elkövetett ökonómiai pusztítás 
mértéktelenségére reflektál. Az alkotáson egy torzszülött ember igyekszik felfalni az utolsó fát, miközben különböző épü-
leteket székel. A kereskedelmi televízió, a tabloidok, a reklámok által félretájékoztatott, tudatmódosított homogén tömeg 
védelmében is „harcba szállnak” az utcai művészek. A street art nagyapjaként számon tartott Blek le Rat (aki többek közt 
Banksyre is inspiratívan hatott) egyik híres művén tévéfejjel ábrázolja az egyént, ezáltal is kifejezve, hogy a televízió pusztán 
agymosás, tudatmódosítás, becsapás, elveszi az egyéntől személyiségét, önálló akaratát, szellemiségét.
 A kritikai kommentárokkal üzenő street art csoportosulás tehát hangsúlyos társadalomszemléleti pozícióval foglal állást 
napjaink fogyasztói társadalmáról, sajátos kifejezőeszközeivel szórakoztat és véleménynyilvánításra ösztönöz, mialatt egy 
köztereken artikulálódó, közügyeket központba állító, bárki számára elérhető és értelmezhető nyilvános fórumot teremt.
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„Kitagadtak a cigányszerelem versemért” 

Kürti Lászlót Kulin Borbála kérdezi

„Egyfajta szellemi nagykorúság, szabaddá válás kezdődik a személyessé vált 
lírában, pár nagy botránnyal, miközben semmi fenegyerekség, vagányság 
vagy ellenségeskedés nem vezérel. Fontosnak tartom viszont mindazokat az 
eloldozásokat, amelyek mentesítenek minden tudattalan vagy nehezen fel-
fejthető nyomortól.” 

Kulin Borbála: A negyedik köteted (Testi misék, Magyar Napló, 2012.) megjelenésével egyre karakteresebb és magabiztosabb 
helyet foglalsz el a kortárs magyar irodalomban. Mi az előnye és mi az ára annak, ha költőként létezik az ember?

Kürti László: Ára akkor lehet igazán, ha egy jó értelemben vett szabályos, kézenfekvő életből, létmódból lépsz ki azzal a 
„sorsrontó” szándékkal, hogy te költő vagy valami művészféle akarsz lenni. Ez az akaratlagos „törés”, erőszakolás 
kérhet komoly árat, hiszen bizonyos értelemben kirekeszted magad abból a kollektív létállapotból, ami éppen az 
addigi biztonságodhoz, általában vett boldogságodhoz, boldogulásodhoz adja meg a hátteret. Szerencsésebb eset, 
ha eleve egy feje tetejére állított világba érkezel születésedkor és ez a fonák helyzet meg is marad nálad (ezt nem 
valami égető nyomorultságnak szokták emlegetni, hanem általában tehetségként definiáljuk). Itt nincs mit bukni 
az életen, könnyen adja magát a művészi létmód is, de attól még szorgalmasan illesztgetni, a „normalitás” darab-
káit továbbra is kötelező feladat, hiszen ahhoz képest láthatsz igazán magadra is, másokra is, és mindarra, amit az 
életünknek nevezünk.

Kulin Borbála: A te világod a feje tetején állt kezdettől fogva, vagy egyszercsak fordult egy nagyot? Mikor lett számodra egyér-
telmű, hogy írnod kell?

Kürti László: Húsz éve írok, de azt sokkal régebbről tudom, hogy a szegénységben sokkal több a tartalék: praktikum, kre-
ativitás, aszketizmus, mint egy összkomfortos világban belátható lehetne. Évekig laktam a nagyszüleimnél, százéves 
parasztházban, ahol nem volt fürdőszoba, ezért hóesésben, komoly mínuszokban, esőben is a kertben zuhanyoztam 
egy általam csappal felszerelt vizeshordó alatt. Ekkoriban kezdett élhetőbb lenni a feje tetejére állított világom is…

Kulin Borbála: Egy, a nemrég megjelent kötetedről szóló recenzió úgy emleget téged, mint költőt, aki „lírát csempész a hétközna-
pokba”. Létezik számodra „költészetmentes” hétköznap?

Kürti László: A vers akkor marad távoli és idegen dolog, ha nem kerülnek bele az olvasó tapasztalatai, élményei, ahhoz 
viszont, hogy „hétköznapi” és eleven legyen a szöveg, szükséges a költőnek a verstestben összemosni az aktív és 
passzív elemeket, hogy a szöveg kifejezőerejében az olvasó önmagát fedezze fel, igazolja vissza. Számomra a jó vers 
nem elégszik meg az esztétikai tapasztalattal, úgy képzelem, hogy a pszichológia tárgykörét nem lehet kivonni a 
lírából. Ez a kérdéskör mostanában sokat foglalkoztat, kedves tanáromat, Angyalosi Gergelyt gyakran terhelem is 
vele, szerencsémre számára sem közömbös az egzisztenciális pszichoanalízis problematikája, így tényleg az a régimó-
di mester és tanítvány fülbesúgása van jelen, ami végül nálam elsősorban a lírában manifesztálódik. A kortárs vers 
olyan alternatív művészi formákat kínál az olvasó számára, hogy úgy tűnhet, elengedte a költő az olvasója kezét. 
Én szeretném kézen fogni, vagy legalábbis szemmel követni távolabbról az olvasóimat, ha ez úgy definiálható leg-
közérthetőbben: „lírát csempész a hétköznapokba” – akkor azt csak annyiban fordítanám meg, hogy a hétköznapi 
dolgokat viszem be a lírai mondandómba.

Kulin Borbála: A fülbesúgást úgy kell értenünk, hogy a verseid mögött valamiféle pszichológiai-tudományos ihletettséget is felté-
telezhetünk? Vagy egyedül a megélt élmények, saját megfigyeléseid az ihletőid?

Kürti László: Ahogyan József Attila, úgy Thomas Mann is beszámol arról az adósságról, mellyel a pszichológia felé tartoz-
nak. Úgy érzem, nem hagyható figyelmen, sőt kutatáson kívül sem a pszichoanalízis behatóbb vizsgálata. A lelki 
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működések sajátosságainak vizsgálata önmagáért is izgalmas terület, szeretem a meglepetéseket az emberi termé-
szetben, ahogyan versekben is.

Kulin Borbála: Egy elképzelés szerint az irodalom egy olyan közlésmód, ami a valóságról beszél, de úgy, mintha nem arról be-
szélne, s ami nem is tud másképpen beszélni erről a valóságról, csak azzal a feltétellel, mintha nem arról beszélne: azaz 
egy forma révén, mely – író és olvasó számára egyaránt – megteremti és működteti a tagadását annak, amit kifejez. Van 
számodra a formának ilyen szerepe? Mit jelent számodra a formába öntés mozzanata? Milyen a viszony számodra valóság 
és irodalom között?

Kürti László: Mivel nem vagyok irodalmár – jogosítványom sincs róla –, semmiféle irodalomtudományi legitimáció nem 
köt az irodalom józanságához, tudományosságához, így megengedtem magamnak azt a luxust, hogy figyelmen 
kívül hagyom a konszenzuális viszonyokat valóság és irodalom között. Inkább úgy fogalmaznék, hogy a valóság, 
akár a vers, elég izgalmas terep ahhoz, hogy egyként csinálja, élje, kísérletezze az ember, minthogy, mondjuk, távoli 
jelenségként, magasztosan okoskodjon felőle. Hívhatnánk ezt bárminek, de én most puritán, praktikus létmódnak 
nevezem, például, ha egy fából épített magasles ácsmunkájában, dédnagyszülők szekrényének felújításában, vagy 
egyszerű téli tűzifa hasogatásában, rendbe pakolásában manifesztálódik is, mind a világ elemi dolgaiba avathatnak 
be. Ugyanaz a felfedező, megtisztító, önismereti és megvilágosító tevékenység lehet, mint maga a versírás. Persze, 
szükség van a szakma ismeretére, ellesni a fogásokat, néha megkérdezni a nagyokat – pl. Borbély Szilárdot, Ester-
házy Pétert, Kemény Istvánt – megtanulni a szálirány futását, statikai és tehetetlenségi erők sajátosságait, stb., mert 
különben rongálódik, összeborul az építmény, a farakás, szétesnek a sorok.

Kulin Borbála: Ha nem számít műhelytitoknak, elárulod, tőlük miket tanulsz, tanultál?
Kürti László: Kitagadtak a cigányszerelem versemért. Egyfajta szellemi nagykorúság, szabaddá válás kezdődik a személyessé 

vált lírában, pár nagy botránnyal, miközben semmi fenegyerekség, vagányság vagy ellenségeskedés nem vezérel. 
Fontosnak tartom viszont mindazokat az eloldozásokat, amelyek mentesítenek minden tudattalan vagy nehezen 
felfejthető nyomortól. Esterházy Péternek jó néhány olyan szövege van, ahol az apja, anyja, más családtagok sze-
repelnek, „főhősként”. Mondja, neki is át kellett ezt a kitagadás dolgot élnie – ahelyett, hogy megköszönték volna 
a gondos törődést, kiemelést fejezeteken keresztül… (ezt nem a szüleire értette, de családtagra). Mára a legtöbb, 
amit kaphatok a Mesterektől, az a szemléletük, kritikájuk, egy-egy vélemény vagy beszélgetés. Személy szerint azt 
tapasztalom, hogy nemcsak a mesterek, a család, hanem a középiskolai tanári létből, a diákok és szülők is gyakran 
kritikus komolysággal kezdik analizálni a verseimet, annak persze nem a szellemi üzenete, verstani technikája az, 
ami megítélés alá esik, hanem a provokativitása, személyes vallomása, a lelepleződés aktusa, azaz a „bűnösséged” 
igazolása. Aki szellemileg merészel létezni, az majdhogynem közbűnöző is lehetne egyben. De mégsem elég csak a 
„valódit” írni, nincs is rá kellő ingerem, nagyon kell, hogy az „igazat” mondjam, ami pedig egyáltalán nem garan-
tált, hogy csak rólam szól.

Kulin Borbála: Ha ajánlanom kellene legutóbbi kötetedet, azzal a figyelmeztetéssel tenném, hogy ne olvassa, aki nem akar 
tudomást venni róla, hogy az emberi viszonyokat felszín mögötti vonzások és játékszabályok működtetik, sok színleléssel 
és hazugsággal. A te lírád szinte kegyetlen szókimondással leplezi le az emberi kapcsolatok hátterében működő erőket és 
érzéseket. Ez a kimondás azonban nem „oldja fel a rettenetet”: fájó őszinteséggel regisztrálja azokat a dolgokat, amikről 
legszívesebben nem szeretnénk tudomást venni. De nincs utána feloldás és nem is keres feloldozást. A művészet számodra 
mennyiben lehet a feloldás és feloldozás „terepe”? Hat rád az olyan művészet, ami ezzel próbálkozik? 

Kürti László: A „szent borzadály” kifejezésünk rámutat a tabu eredeti fogalmára, miszerint irtózatos és kerülendő, de 
mégsem a vallásosság vagy az erkölcsi életünk vívmányaként jelenik meg az életünkben. A tabu túl van minden jól 
levezethető rendszeren, eredete sem felfejthető, nem Isten vagy a társadalmi rendszerek, hanem civilizációs életkö-
zösségeink szabják meg mibenlétét. Elvet minden általános szabályt, a mértéktartásról sem üzen valójában semmit. 
Aki nem akar tudomást venni az általános emberi kapcsolataink működéséről, az nem akar a személyességben, a 
szellemiben sem megtudni magáról túl sokat. Én elsősorban az egzisztenciális élet boldogságában, a személyessé-
gében hiszek. Ezek a titkosnak mondható szabályszerűségek nagyon régiek, íratlanok, és mégis lelki folyamataink 
terén pontos helyei vannak a megtisztulásunkban, vezekléseinkben, gyászunkban. Egyre járatlanabbak és kiszolgál-
tatottabbak vagyunk a lelki ügyekben, ezért aki belenéz a „mocsárba” inkább tabuvá válik, elkerülendővé, mint bár-
mi mássá – látod, te is figyelmeztetéssel ajánlod a Testi misék kötetemet. Saját verseimről tudom, hogy van bennük 
felszabadító erő, nem csak önterápiás célzattal. Ha korábban nincsenek vajákosok, költők, boszorkányok, jósok, 
médiumok, sámánok, akkor a tudományok és a vallás valószínűleg nem tud miből kiindulni. Ezek a tudományként 
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nem aposztrofálható tevékenységek mintegy előiskolájának tekinthetők a későbbi tudományoknak. Mégis rejtve 
maradtak azok a mítoszok, melyek a maguk totem mivoltukban hordozták a lélek működésének, megjavításának 
és/vagy megrontásának aktusát, képességét. Én hiszek abban, hogy van feloldás, feloldozás a versekben rejlő mély 
és fájdalmas felismerések által. A vers varázsigéit, gyógyító, feltáró erejét bárki megtapasztalhatja, persze, akiben van 
elég alázat, veszi a fáradságot vagy éppen a bátorságot hozzá.

Kulin Borbála: Egy korábbi interjúdban említetted, hogy az elődök közül Pilinszky, a kortársak közül Miklya Zsolt költészete 
van rád nagy hatással. Mindkét költő vallásos lírát művel(t), ez a vonulat és szín azonban a te lírádtól mintha idegen 
lenne. Igaz, a szakralitás, s ahogy a köteted címe is jelzi, az anyagiság/testiség és a szakralitás egysége központi motívuma 
a költészetednek. A vallásos hangot azonban mintha tudatosan kerülnéd. Ez számodra költői program, világnézet?

Kürti László: Pilinszkyből évekig nem tudtam hátrébb lépni, olyan elemi erővel hatott rám, hat máig, de már rég megvan 
a kellő és kötelező távolságom tőle. Zsolt istenközelsége, bátorsága a válságokhoz vagy éppen a gondviselésben 
való biztonságtudata elképesztően nagy szellemi erőről tanúskodik, sokat köszönhetek neki és Jónás Tamásnak is. 
Mindkettejükhöz szól vers a kötetben. A jó Mesterek nem magukra tanítanak, hanem saját magadra, másfelől egyéb 
lehetőséged nincs is, mint önmagadhoz eljutni. Olyan felfedezésekre kell találni a belső utakon, amelyek számára 
még nem alakultak ki szabályok, nincsenek megkötve, kategorizálva, leigázva, tönkretéve, csak várnak, hogy felsza-
badítsa őket valaki. Persze, lehet élni nagyon konvencionálisan és atombiztos gyakorlattal, de a valódi „program”, 
a bizonytalanságokban, a ki nem tapasztalt, gyakorlatiasságtól távoli felfedezésben van, hisz ott van a szellem is, 
ahol a bizonytalanság. Úgy képzelem, hogy eközben a belső felfedezések, megismerések folyamata együtt járt a rossz 
lelkiismerettel, belső nyomorúsággal is, „mért nincs bűnöm, ha van”? De megtisztulni vagy felszabadulni, mégsem 
lehet a lélektelenné tett konvenciókban, ugye?

Kulin Borbála: Szintén ebben az interjúban említetted, hogy szoktál alakítani korábbi verseiden. Ezek az átalakítások milyen 
esztétikai irányba hatnak általában?

Kürti László: Csak egyszerűsítések. Szeretnék kivenni belőle mindent, ami irodalmi. Ha beletettem korábban, hiba volt. 
Nem lenne tőlem tisztességes dolog, ha irodalmi dolgokat akarnék csinálni. Viszont tisztességes az, ahogyan írok, 
még sokat dolgozok egy-egy fontosnak vélt versért, versen. Semmi nem jön könnyen, igaz várom, hogy némi 
hátszelet tapasztaljak, de félnék is attól a szellőzködéstől, ha elérne, van becsülete a melónak és tudok még örülni 
egy-egy kéretlen verssornak is.

Kulin Borbála: Fogalmaztak már meg olyan kritikát közismert költővel szemben, hogy az az alanyiság, amit a verseiben hasz-
nál, túlságosan konkrét, referencializálható és nem engedi az olvasónak, hogy saját alanyiságát behelyettesíthesse, azaz 
a vers nem tud az olvasó helyett beszélni. Szempont számodra versíráskor az ilyen értelemben vett „használhatósága” a 
verseidnek?

Kürti László: A vers használhatóságát, élményszerűségét fontosnak tartom, de hogy milyen értelmezési horizontot teremt 
a szövegkontextus az olvasóban, azt nehéz bemérni, ott egyfajta gondviselésben bízhat csak a szerző, például hogy 
az olvasó gondja tud a költőé maradni, vagy ha sosem volt az övé, egyszer csak azzá válik, mentesítve, feloldozva az 
olvasót. (De úgy képzelem, hogy ez csak érzékeny embereknél vagy mély lelki bajokban működik így, a könnyelmű-
eket, „nagyokosokat” vagy figyelmetleneket meg képen vágja ugyanaz a szöveg). A jelentések gyakran a különbsé-
gekből keletkeznek, két szó közti térben jönnek létre, egyfajta játék szerveződik, ahol nincs meg a végpont, ugyanis 
az újabb szavak újabb jelentéstartalmak felé vezetnek. Minél rétegzettebb a vers, annál nagyobb a misztérium és 
annál kisebb az esély, hogy az olvasó gondolatait, asszociációit teljes belátással vezethesse, tudatosan szervezhesse a 
vers, de lehet, hogy nem is ez az igazi feladata.
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„Belemenni, à la Sztanyiszlavszkij” 

Tompa Andreát Borbély Szilárd kérdezi

Tompa Andrea színikritikus, író, tanár. Kolozsváron született, 
ma Budapesten él. 2010-ben jelent meg első regénye, A hóhér 
háza, 2013-ban a második Fejtől s lábtól. Kettő orvos Erdélyben 
címmel, mindkettő a Kalligram Kiadónál. A kolozsvári egyete-
men színházi tárgyakat tanít, adjunktus, valamint a Színház fo-
lyóirat főszerkesztő-helyettese. 

Borbély Szilárd: Párhuzamos történet, mintha ez volna a nagy kódja a könyvnek. Mi indokolta, mi döntötte el, hogy erre az 
alapszerkezetre épüljön fel a könyv?

Tompa Andrea: Nehezen jutottam el eddig a szerkezetig. Egyes szám harmadik személyben, kívülről nem tudtam elmondani, 
amit szeretnék Erdélyről 1910 és 30 között. Az egy nézőpont, egyetlen hős én-elbeszélése egyes szám első személyben 
is azt jelentette volna, hogy egyetlen igazság válik uralkodóvá. Úgy éreztem, egy igazság nincs, nem lehet, vagy én nem 
találom. Így lett két elbeszélő, bár eredetileg azt hittem, hogy többen „beszélnek”, de nem sikerült több embert belülről 
ábrázolni. Végül úgy éreztem, ők ketten képesek lesznek átfogni ezt a világot. Bár volt kritikus, aki ezt kevésnek találta.

Borbély Szilárd: Az első könyvedhez képest ez úgymond „klasszikus regényszerkezet”, de a helyszín, Kolozsvár, összeköti őket. 
Ez a könyv is nagyon sokat tud arról a világról, amelyben mozog. Mi a fontosabb Neked: a hely általában vagy maga 
Kolozsvár, az elhagyott otthon újratemetése?

Tompa Andrea: Nekem ez a szerkezet nehezebbnek tűnt a megírás szempontjából. Nem hiszem, hogy tudnék klasszikus 
formát írni, nincs meg hozzá a fegyelmem és nem látok elég koherens világokat ehhez. A hely biztosan fontos – a 
hely, mint konkrét valóság. Sajnos nem tudok absztrakt helyeket, teljesen fikcionalizált vidéket írni, vagy lemon-
dani a valóságról, és most nem sci-fi-re gondolok, de egy Sinistra körzet-re, Godot-ra vagy akár a Karamozovokra. 
A világ bármely más pontján mentális erőfeszítésekbe kapaszkodom, mentális térképekbe, de a szülővárosomban, 
Kolozsváron van valami könnyű, szinte álombeli természetessége annak, ahogy mozgok. Azonban azt a Kolozsvárt, 
amelyet megírtam, szinte bárki megírhatta volna: én sem tudtam róla semmit. Alig volt köze ahhoz a világhoz, 
amelyben nevelkedtem, és főleg nem a jelenhez. Magam számára felfedeztem, a könyv számára inkább megterem-
tettem. Ebben a könyvben az elhagyott otthon nem téma, de egyszer talán érdekes volna számomra is.

Borbély Szilárd: Úgy éreztem a könyv olvasása közben, hogy a múlt megértése, a huszadik század elejének megértése a jelen 
megértésének az alapfeltétele. Jövőre lesz az első nagy háború kitörésének százéves évfordulója, amely nagyon mély törést 
jelent. A folyamatosság radikális megszakítása. Mit gondolsz arról a világról, vezet még hozzá nyelv?

Tompa Andrea: Nehéz nem ismételnem most azt a közhelyet, hogy a múlt csak a jelen fénytörésében érdekes. Legalábbis a művé-
szetben. Ami a jelenbe nem sugárzik át, fájdalomként, dicsőségként vagy tapasztalatként, ami összeköthet egy közösséget, 
az érdektelen. Bár eredetileg két háborút akartam egy könyvben megírni, nem sikerült, és az első világháború körül le is 
mondtam róla – egy könyvben két világháború nem írható meg hasonló súllyal (vagy nekem nem sikerült; mindenesetre 
az irodalomban nemigen van rá példa). Az első világháború traumája nemcsak ebben a térségben és a magyarság számára 
jelentős, de az emberi test számára is, mert nemcsak a világ hull szét, de a testet is feldarabolja a háború. Hogy az a nyelv, 
amit a könyv kínál, elvezet-e addig a világig, vagy megközelíthető-e az olvasó számára, nem tudom. Nekem is vannak két-
ségeim efelől, és érvelhetek mellette, de főleg ellene – azaz magam is bizonytalan vagyok, hogy jól választottam-e nyelvet 
a világhoz. Viszont nem tudtam máshogy megközelíteni – egy mai nyelv hamisan szólt, és túl közelivé tette a traumát. A 
nyelvet én inkább arra használtam, hogy eltávolodjunk ettől a világtól. Talán ha a szereplők nem belülről szólalnak meg, 
hiszen ők mindent átélnek, átéreznek, akkor nincs szükség arra, hogy eltávolítsam őket az olvasótól.
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Borbély Szilárd: Ritka dolog ez a magyar irodalomban, hogy egy regényíró a bölcsésztudományokra jellemző kutatásokat vé-
gezzen, és beépítse a könyvébe. Te úgy teremtettél egy erős regénynyelvet, amelyen a hangok megszólalnak, hogy számos 
korabeli dokumentumot felhasználtál. Vannak is erre utalások. Elárulnál erről a munkamódszerről műhelytitkokat?

Tompa Andrea: Írás közben szerencsére nem gondolkodtam azon, hogy lehet-e ilyen regényt írni, amiből például dolgokat „meg 
lehet tudni”. A 19. században sokan dolgoztak így, Tolsztoj is, de csak a történelemmel kapcsolatban. Ha a történelem, 
annak eseményei, epizódjai kerülnek be egy regénybe a maga kutatási eredményeivel, az nem annyira meglepő, mintha 
az orvostörténet, a plasztikai sebészet, az állattenyésztés vagy csillagászat lenne a könyv tárgya. Sokat foglalkoztam doku-
mentarista színházzal, talán az is hatott rám, mert ez azt üzeni, ha már a valóságtól elszakadtunk, akkor majd a színház 
hoz valami tapasztalható valóságdarabot a néző elé. De mondhatnám azt is, hogy az ilyen író gyáva, nem bízik a fikció(já)
ban és ezért „tudással” helyettesíti. Engem, őszintén szólva, nagyon izgatott és szórakoztatott ez az egész fürdőkultúra, 
orvostörténet, sebészet, az összes kutatás, amit végeztem. Semmit nem olvastam, ami „mai” konstrukció, mai szemmel 
írott Trianon-elemzés, orvostörténeti tanulmány. Meg is buknék az érettségin Trianonból, de első világháborúból biz-
tosan. Nincs „úgy” koherens tudásom a világról, nincs történeti narratívám, mint egy történésznek, és semmiképp sem 
akartam okosabb lenni a hőseimnél. Az író számára a nemtudás is fontos, ezt tanultam ebből a könyvből. Ahogy ma sem 
nagyon értjük a világ eseményeit, tudományát, nem tudjuk, miért lett világgazdasági válság, vagy miféle háborúk folynak 
körülöttünk, vagy mire kap valaki orvosi Nobel-díjat, ők, a hősök sem nagyon értik – talán ezért is lehet velük azonosul-
ni. Az a módszerem, hogy nem adok magamnak feladatokat, nem dolgozok fel semmit módszeresen, nem akarok egy 
témából teljesen tájékozott lenni és profi, mint egy tudós, és azonnal abbahagyom, ha unom. Egyetlen dologra hallgatok: 
az érdeklődésemre. Talán ezért vagyok szorgalmas, mert nagyon érdekel. Ha öt korabeli sebészeti tankönyvet olvastam 
hónapokig, és fürdőhirdetéseket nézegettem hetekig, azt az érdeklődésem az a megmagyarázhatatlan valami irányítot-
ta, amit régen ihletnek hívtak: amikor az ember remeg a vágytól, hogy ezzel foglalkozzon és nem siet megmagyarázni 
magának, hogy miért és van-e értelme. Korabeli sajtót sokat forgattam, de hiába próbáltam jobban megérteni belőle az 
első világháborút vagy Trianont, csak ennyire sikerült. A sajtót sem olvastam módszeresen, szerettem az esetlegességet 
az egész munka során: ami szembejön. Általában keveset jegyzeteltem, és azt sem nyitottam ki írás közben, ezért sok 
mindent sokszor kellett elolvasnom. De amit elfelejtek, arra nincs szükség. Korabeli sajtót azért jó olvasni, mert éppen 
a világ kiismerhetetlenségét, zavarát mutatja (ráadásul ebben a korban kemény cenzúra is van, főleg 1919-től). Trianon 
körül azonban a levéltárakban Erdélyben alig találtam valami kapaszkodót – kórházi betegnyilvántartások, mindenféle 
ilyen anyag hiányzik, s ez bizonyos értelemben jó, az ember azt fantáziál, amit akar. De azt is mutatja: a nagy katakliz-
mákról nem maradnak fenn naplók, levelek, de még hivatalos dokumentumok sem, az emberek a túlélésért dolgoznak és 
nem a reflexióval vannak elfoglalva. De kinek kellettek az 1919-es kolozsvári betegnaplók? Mit rejthettek, amiért valaki 
elragadta? Vagy elpusztult egy pincében? Nem fogjuk megtudni. Az emberi érzések viszont kiismerhetőbbek: ha nem is 
tudom, hogy pontosan mi történik a világban, de tudom, hogy milyen hatással van rám, mit érzek – ezt viszont próbáltam 
komolyan venni és „belemenni”, à la Sztanyiszlavszkij.

Borbély Szilárd: Ha már itt tartunk: nagyon érdekelne, hogy a balneológia, a város- és színháztörténet, az urbanisztika, a 
korabeli orvoslás, a tudományos optimizmus és a nemzeti illúziók retorikája között feltárul-e valamilyen híd szerinted?

Tompa Andrea: Ebben a kiismerhetetlen, eszmék és tudományos vívmányok által szabdalt világban mindez azonban vala-
hogy mégis egy irányba mutat: nemcsak a gazdagságot mutatja, a kultúra fontosságát, a polgárosodás jótéteményeit 
bárki számára, de azt is, hogy egy nyitott és toleráns világ volt születőben, amelynek alapvető ismérve, hogy a dol-
gok – például az egymást kizáró tudományos nézetek – is megférnek egymás mellett. Talán ettől volt élhető világ. 
Ez az igazi pluralizmus, amit valószínűleg azóta is hiányolhatunk. A 20-as évek végén az orvostudományokból már 
kiszorul a pluralizmus és egyedül az akadémiai orvoslás bizonyul üdvözítőnek és állami szinten támogatandónak 
(ahogy egyébként ma is). Valamelyes optimizmust érzékeltem ebben a század eleji világban: hit a tudományokban, 
művészetben, emberi fejlődésben, haladásban és persze nemzeti remények. Ennek a hitnek is véget vet az első vi-
lágháború. Persze, ehhez az is kellett, hogy bizonyos kételyek mélyen el legyenek nyomva: mi van a kisebbségekkel, 
szegényekkel, nőkkel, nagy társadalmi problémákkal, mint az alkoholizmus. Hiszen a felemelkedés valóban min-
denki számára lehetőség volt – ha elfogadta a játékszabályokat.

Borbély Szilárd: Anyaországiként, aki a Partium szélén nőtt fel, számomra úgy tűnik, hogy az Erdély-kutatásnak volnának még az 
európai identitás megalkotási programja felől is mély tanulságai. Erdély olyan régió, amely még ma is dinamikus mozgásban 
van. Az ott születő kérdések és válaszok távolabbra mutatnak, térben és időben is. Azt gyanítanám, hogy volna még itt téma, 
akár regénytéma is.
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Tompa Andrea: Erre azt válaszolnám: ijesztően sok a téma. Legalábbis számomra ijesztő. Néha úgy érzem, bárhol ott lesel-
kedik és meg akar szerezni magának. Kicsit veszélyes is talán egy írónak (és hamar megunható az olvasók számára), 
hogy Erdéllyel foglalkozik csupán, de nekem itt még van dolgom, úgy érzem. És szinte nagy kísértést érzek Erdély 
múltjához visszanyúlni, de a jelen is rettentően érdekel vagy az ’50-es évek. Kérdés, lesz-e bátorságom és nem fo-
gom-e magam másolni, legalábbis módszertanilag. Hiszen most, ebben a könyvben rájöttem egy írási módszerre, 
és szerencsémre ez az olvasókat is érdekelte. (Ezen nem szűnök egyébként csodálkozni.) A most megtalált úton 
mehetnék tovább – de járt utakon menjek? Az érdeklődésem is csak ehhez a térséghez kötődik. Egy másik, talán ob-
jektívebb szempont: Erdély az 1919 után az irodalomban olyan képet mutat, amelyben nemigen lehetett egyenesen, 
nyíltan, minden számítgatás nélkül írni, és ez a közelmúltig tartott. Ez nem jelenti azt, hogy a most születő művek 
mind valami megrendítő újdonságot fognak jelenteni, de már nem szükségszerű alkalmazkodni sem cenzorokhoz, 
sem ideológiákhoz. Ám tudunk-e tényleg szabadulni? Lehet, hogy az olvasók gyorsan rám fognak unni, mint „Er-
dély-szakértőre”. De ezzel nem érdemes törődnöm, csak azokkal a könyvekkel, amelyeket meg kell írnom és éppen 
nekem, mert ezt a különbségtételt szeretném megtenni: „meg lehet” és „meg kell”. Egyelőre inkább azt sejtem, hogy 
az „erdélyi téma” – úgy látszik, én „témákat” írok, ami a magyar irodalomban nem túl üdvözítő – inkább kivonja 
az embert a nemzetközi irodalomforgalomból, mint bevonja, ugyanakkor valóban mégis igazad van, az európai 
identitás számára Erdély nagyon gazdag terület. Talán nincsenek elég jól megírva ezek az Erdély-könyvek…

Borbély Szilárd: A regény két főszereplője a zsidó felvilágosodás és a korabeli nőmozgalom, illetve a magyar történelmi osztály 
nemzeti és paternális elveinek elbizonytalanodásaként, a kiútkeresés szimbolikus jelentései felől is értelmezhető. Egy új 
Magyarország kereséseként. A regény megérdemelt sikere a könyv poétikai újdonságainak és nyelvi gazdagságának köszön-
hető. De van-e feszültség az értelmezők ajánlatai és a szerzői szándék között?

Tompa Andrea: Mindig arra gondolok, ha a szerző valamely szándéka nem tükröződik a kritikusi/olvasói értelmezésekben, 
akkor azt nem sikerült jól megírnia. Lehet, hogy a szerző szeretett volna valami fontosat, sőt újat mondani az emberi 
testről, a haza elvesztésének a gyászáról vagy az állatokkal való együttélésről, de ha ez senkiben nem talál rezonan-
ciára, akkor azt talán mégsem tudta rendesen elmondani. Én sajnos nem tudok egy témát rendesen megírni, ezért 
sem vagyok novellista, hanem sok témát írok meg és sokat rendetlenül. Ebben az orkesztrában, ami az én könyvem, 
annyi hangszer (azaz téma) szól és némelyik egyszerre, hogy talán választani is kell, mi a fontos az értelmező, olvasó 
számára. Ez egy relatív hosszú könyv, és a (terjedelemre) nagy művek jobban elbírják a hibákat, felületességeket, 
megoldatlanságokat; persze lenni kell valami karámnak, ami nem engedi szétfutni a dolgokat, és ezt a karámot én 
fejben, aztán papíron, de továbbra is fejben sokat rajzolgattam. Talán mégiscsak ez a legnehezebb: fejben átlátni, 
amit csinálsz. De nem győzök csodálkozni azon, hogy megírtam, a végére értem, és hogy egy kiadó kiadta.
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„Körkörös romok” 

Farkas Zsófiát Bódi Katalin kérdezi

„Nem akartam illusztrálni semmit, de valahogy föl akartam szabadulni, 
egy másik világba akartam elmenekülni, ami valami hitet ad, 

valami vigasztalóbbat, mint egy téglafal.” (Ország Lili)

Farkas Zsófiát, a debreceni MODEM művészettörténészét, kurátorát kérdeztük az augusztusban 
nyíló Ország Lili-kiállításról és az Ország-életmű recepciójának lehetőségeiről. 

Bódi Katalin: A MODEM-ben a közeljövőben nagyszabású Ország Lili-kiállítást terveztek, amelynek előkészítő munkálataiban 
kurátorként veszel részt. Tekinthetünk-e úgy a készülő kiállításra mint valamiféle adósságtörlesztésre a művész irányába? 
Mit kell tudnia a szélesebb közönségnek Ország Liliről?

Farkas Zsófia: Sokan nem ismerik Ország Lilit, és művei is ritkán láthatók, pedig életműve teljesen egyedülálló a huszadik 
századi magyar képzőművészetben, ezért lehet hiánypótló ez a tárlat. A művésznő különös, szoborszerű, egyiptomi-
as külseje, zárkózottsága önmagában is figyelemfelkeltő volt. Misztikus jelensége és – mint látni fogjuk – életműve 
mindenképpen érdekes lehet a szélesebb közönség számára is. 

 1926-ban született egy ungvári zsidó családban. A családtagok közül kifinomult esztétikai érzékű nagymamája, illetve orvos, 
kabbalista, spiritualizmussal is foglalkozó nagybátyja volt rá nagy hatással. 1944. márciusában egy téglagyár területén gyűjtötték 
össze a helyi zsidóságot, az auschwitzi vonatról sikerült megszöknie édesanyjával. 1945-ben kerül a Képzőművészeti Főiskolára, 
az 50-es évektől pedig haláláig a Bábszínházban dolgozott díszletfestőként, illetve báb- és díszlettervezőként, ezenkívül mese-
könyveket is illusztrált. Ez az állandó munka két szempontból is fontos pillére lesz életének. Egyrészt ez a mindennapi, rendszeres 
elfoglaltság sokat segít az amúgy művészként önmagát nagyon bizonytalanul értékelő, állandóan szorongó festőnek. Másrészt 
a Bábszínházban különleges szellemi közegbe kerül, itt dolgozik ugyanis ekkoriban Bálint Endre, Korniss Dezső, Jakovits Jó-
zsef, Márkus Anna (Anna Mark), Bródy Vera. 
Bálint Endrével itt köt életre szóló barátságot, 
akit mesterének is tekint. Az ötvenes-hatvanas 
években jellemző volt egyébként, hogy a művé-
szek „másodállásban” kényszerültek dolgozni, 
így az Európai Iskola művészei is. A Bábszínház 
mellett Ország Lili – az utolsó néhány hónapot 
leszámítva – egy harmincegynéhány négyzet-
méteres, egyszobás lakásban töltötte életét, ahol 
éjjel-nappal megszállottan dolgozott. Halálát 
egy kezeletlen betegség okozta, 52 évet élt. Élete 
második felében utazásai voltak rá a legnagyobb 
hatással, ahol műveihez gyűjtött motívumo-
kat. Talán egyedül ezekben az ősi városokban 
és helyszíneken (Nápoly, Pompei, Jeruzsálem, 
India, prágai zsidó temető, szláv templomok) 
érezte magát otthon. 
 Fontos szerepet játszottak életében gyűj-
tői, akik már korán felfedezték jelentőségét, 
és élete végéig szoros kapcsolatban álltak Ország Lili: Nagy sárga fal
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vele. Ilyen volt Rácz István vagy a győri Vasilescu János és Kolozsváry Ernő. A legtöbb fontosabb mű éppen ezért most is 
Győrben található (illetve a Magyar Nemzeti Galéria, a Kiscelli Múzeum és a székesfehérvári Szent István Király Múzeum 
tulajdonában vannak).
 Műveit nehéz kortársai közül bárkiéhez is hasonlítani, de például Schaár Erzsébet önnön börtönébe zárt szobraival, nő-
alakjával nem nehéz rokonságot találni. Kicsit talán Ország Lili életműve is egy olyan kakukktojás a korban, mint például 
Kondor Béláé. Ő sem indult el ugyanis sem a posztnagybányai mesterek nyomán, sem a neoavantgard útján. Zsidó és női 
gyökerei azonban mindenképpen nagyban meghatározzák műveit, amit azért is érdekes ilyen szempontból vizsgálni, mivel 
mind a két identitás elhallgatott és szinte tabu volt a kommunizmus idején.
Bódi Katalin: A tervek szerint hogyan épül majd fel a tárlat? Van-e az életműnek valamilyen jellegzetes, jól megmutatható 

szerkezete?
Farkas Zsófia: Érdekes, annak ellenére, hogy több jól elkülönülő korszakból áll az életmű, teljesen koherens egységet képez, 

emiatt nem is nagyon lehet megbontani szellemi egységét. Amikor gondolkoztam a kiállítás koncepcióján, és rakos-
gattam a fejemben a képeket, mindig volt egy nagyon világos ív, azt éreztem, hogy nagyon nem lehet megkavarni 
vagy felborítani azt a láncolatot, ami talán egy önmaga farkába harapó kígyóhoz is hasonlítható.

 Ország Lili a Képzőművészeti Főiskolán Szőnyi István osztályába járt. Akkori évfolyamtársai csendes, szorongó, visz-
szahúzódó alkatúnak ír-
ják le. A főiskolán kezd 
érdeklődni a szürrealiz-
mus iránt, Max Ernst-, 
Dali-albumokat nézeget, 
illetve barátait – Bálint 
Endrét és Anna Markot, 
akik ekkor már Párizs-
ban élnek – kéri meg 
arra, hogy küldjenek 
neki Klee-, Henri Rous-
seau- vagy Giorgio de 
Chirico-albumokat. Itt-
hon nem nagyon lehetett 
ezekhez hozzájutni, ezért 
nagy kincsnek számított 
már az is, ha egy-egy ké-
peslapon lehetett látni 
ezeknek a művészeknek 
az alkotásait. Ország Lili 
festményein már nagyon 
hamar megjelenik a szürreális látásmód. Ezt azért emelném ki, mert ugyan vannak a huszadik századi magyar művészetben 
részben szürrealista elemekkel festő művészek (például Ámos Imre, Farkas István, Vajda Lajos), de a francia, illetve az olasz 
szürrealizmushoz ennyire szorosan kötődő művekkel csak Ország Lilinél lehet találkozni. 
 Az a folyamat, ahogy Ország saját motívumaira rátalál a szürrealista stílus eszköztárának segítségével, jól végigkövethető 
az ötvenes években készült műveken. 
 Először a tájban jelenik meg egy magányos, környezetéhez képest irreálisan felnagyított kóró, majd megjelenik a szobor 
vagy a sírkőmotívum a tájban, majd eltűnik a táj, és felváltja a kiüresedett, emberek nélküli, fullasztó tér. Ez egyébként 
egyértelműen az olasz metafizikus festészet hatását tükrözi, elsősorban Giorgio de Chirico hatott Ország Lilire. 1955–1956 
körül készülnek azok a képek, ahol feltűnnek a téglafal előtt vagy között bolyongó Magritte-szerű nők vagy irreálisan nagy 
fal előtt eltörpülő gyerekek. A fal itt tehát még konkrét téglafalként jelenik meg.
 „Sose rajzoltam az embert cselekvő aktivitásban, hanem mint kiszolgáltatott lényt: személytelenül, védtelenül, szemlélődve, álmo-
dozva és magányosan” – mondja ezekről az alakokról egy vele készült interjúban. (Az interjúrészletek forrása: Rozgonyi Iván, 
Párbeszéd művekkel: Interjúk 1955–1981, Budapest, 1988.) Ezek a művek nagyon személyesek, Ország Lili szinte boncasztalra 
rakja saját érzéseit, illetve gyerekkori emlékeit. A szürrealista stílust azonban kezdi béklyónak megélni, tulajdonképpen ez csak 

Ország Lili: Kislány a fal előtt



43

FOGADÓ – Ungon és Beregen át  |  Farkas Zsófiát Bódi Katalin kérdezi

egy eszköztár, amivel kifejezi magát, de a színeket, a reneszánsz 
perspektíva alapján alakított tereket, a pszichologizáló tartalmat 
túlságosan kötöttnek és irodalmiasnak érzi. Ekkor formailag és 
tartalmilag is nagy változáson megy keresztül. Egyrészt művein 
kezd érződni egy absztrahálási folyamat, másrészt új motívumok 
is megjelennek rajtuk. Így ír erről a korszakról:
 „Miért is kerestem a falakat, miért akartam éppen a falakkal 
valamit mondani, vagy egy figurával, vagy egy olyan térábrázo-
lással, amiben egy bizonyos szorongást, félelmet, börtönérzést lehet 
megsejteni? – mindazért, mert ezek a kérdések mind bennem vol-
tak, és első óhajom a piktúrával szemben az volt, hogy engem ma-
gamat fejezzen ki, azt, hogy hogyan látom a világot. … Utólag 
visszatekintve úgy látom, hogy ezek a képek valóban egy ortodox 
szürrealista térben mozogtak. A későbbiek folyamán ez nem elégí-
tett ki. Részint kötve voltam – mivel reális tárgyakat ábrázoltam 
bennük […]. A mondanivalóm valahogy irodalmibb volt, mint 
amennyire festői, ezért félő volt, hogy a piktúrától elkalandozom 
egy irodalmi-pszichológiai területre… Meg kellett törnöm a falat, 
amit eddig festettem.” 
 „Le kellett bontanom a falakat, mert gúzsba voltam kötve. 
Talán túl sokat akartam mondani a magányról és a félelmeimről, 
és lehet, hogy ez senkit sem érdekelt, és lehet, hogy magam is un-
tam. Az a fajta térábrázolás, amit a szürrealizmusban csináltam, 
majdnem az egyik napról a másikra megszűnt, abban a pillanat-
ban, amint egy absztraktabb képfelületet alakítottam. Lementem 
a föld alá, magamat eltemettem, földi rétegeket festettem, és hát 
világos, hogy ebből is ki akar törni az ember; nem akarok földben 
maradni. Következő képeimen megtörik a fal, sehol falat nem lát-
ni, figurák jelennek meg. Itt is falaktól voltam inspirálva, de itt 
már én festettem a falakra a szenteket. Nem akartam illusztrálni semmit, de valahogy föl akartam szabadulni, egy másik világba 
akartam elmenekülni, ami valami hitet ad, valami vigasztalóbbat, mint egy téglafal.”
 Az ötvenes évek végén készült műveken jelenik meg az élő és halott közti átmenet, így az arctalan, vagy kővé dermedt 
figurákat felváltja egy holdkráterszerű arc, később pedig csontokkal, múmiákkal találkozhatunk. Ekkor utazik Bulgáriába, 
ahol nagy hatással vannak rá az ikonok, illetve később a prágai zsidó temető sírkövei. A múlthoz, az ősökhöz való kötődés 
talán ekkor mélyül el benne. Ezt az ikonos korszakot nagyban meghatározza Bálint Endrével való szoros szellemi kapcsolata, 
sok, ekkor készült képe szinte összetéveszthető Bálintéval. Ezek a művek lassanként teljesen elszakadnak a figuralitástól, de 
a kő, illetve a fal mint alapmotívum mindvégig megmarad. 
 A hatvanas évektől kisebb-nagyobb kihagyásokkal külföldi városokba utazik, motívumokat gyűjt, egyúttal egyfajta nosz-
talgikus érzés fogja el az elpusztult ősi városok iránt, amelyekben „sosem járt”, de amelyekben úgy érzi, hogy „járhatott 
volna”. Köveket fest, kövekből felépülő városalaprajzokat, panaszfalakat, nekropoliszt és Heliopoliszt, majd a korszak bete-
tőzéseként a hét táblából álló Rekviem hét táblán, elpusztult városok és emberek emlékére című 1963-as művet. A hatvanas évek 
közepétől jelennek meg képein, illetve falain héber, arab és kopt írásjelek, és a kőbe vésett írás, mint az emberi kultúrának 
ősi és maradandó jelhagyása. 
 Lassan tehát felépülnek saját maga építette falak, melyek talán kevésbé szorongatók, mint a korai, szürrealista korszak-
ban megjelenő téglafalak. Érdekes az is, hogy ezek a – már absztrakt – képek nézőpontja is váltakozik: a kétdimenziós falak 
mellett megjelennek a madártávlatból látszó városalaprajzok, majd később ez a nézet visszatér a labirintusos képeknél is. Már 
a korai műveihez is készített előkészítő kollázsokat, ahol szintén megjelenik az egy művön belüli nézőpontok vegyítése. Na-
gyon izgalmasak ezek a papírmunkák, mert az újságkivágásokon megjelenő figurális motívumokból egyszer csak absztrakt 
felületek születnek. 
 A kollázsok komplexitása jelenik meg a labirintussorozaton is, amelyet 1973-tól 1978-ban bekövetkező haláláig készí-

Ország Lili: Román kori Krisztus
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tett. Ez a 48 műből álló együttes élete főműve és betető-
zése is. A labirintusmotívumra és a labirintushoz kötődő 
mítoszokra (Ikarosz, Ariadné fonala, szfinx) ugyanolyan 
szimbólumként tekintett, ugyanúgy azonosult velük, mint 
korábban a téglafallal vagy az ősi városokkal. A labirintus-
motívum megtalálásához Paolo Santarcangeli A labirin-
tusok könyve is nagyban hozzájárult, ami a hatvanas évek 
végén jelent meg. Ekkor kezdi nyomódúcként használni 
a nyomtatott áramkört, melynek városalaprajzként és la-
birintusként is értelmezhető mintázatát a huszadik század 
lenyomatának, jelképének tartja. Az áramkörmotívum 
megtalálása, a múltbéli történetek feldolgozása, illetve az 
egymásra záruló falak az életmű betetőzését és végét is je-
lentették számára. Így ír utolsó korszakáról:
 „Az a labirintussorozat, amit festek most, az én labirin-
tusom. Ezen végig kell mennem, és én úgy megyek rajta végig, 
hogy megfestem. Borzalmas kín, de itt nem lehet megalkud-
ni. Ezt be kell járni. Az én labirintusom kövekből épül föl, 
és városokból… Ezek között a falak között élek most, és nem 
tudom már, hogy aki ide belép, az halad-e vagy egyhelyben 
áll. Ezt csinálni, festeni fogom, amíg élek, ennek a kapuját csak akkor zárom be, ha én már nem leszek.” 

 Nagyon jól követhető az életmű íve, de több olyan részlete is van, ami további kutatásokat igényelne. Ilyen például az írás 
és képzőművészet kapcsolata vagy Ország Lili misztikus tanokhoz való vonzódása, amit a Tábor Béla-körrel való találkozás is 
befolyásolhatott. Ország állítólag a végletekig babonás volt, valamint a számmisztika és az okkultizmus is nagyon érdekelte. 
Bódi Katalin: Kurátorként milyen feladatokkal kell megbirkóznod? Fontos-e a személyes érdeklődés, esetleg az érzelmi kötődés a 

gondozott, válogatásra váró képekhez?
Farkas Zsófia: Egész kis gyerekként megfogott Ország Lili, sokáig nézegettem egy-egy képét, de szakmailag természetesen 

akkor még nem foglalkoztam vele, csak később találtam rá újra. A személyes érdeklődés elengedhetetlen, sőt talán 
igazán csak azzal érdemes foglalkozni, amibe az ember ösztönösen igazán mélyen el tud merülni. Egy kicsit azzá vá-
lik ilyenkor az ember, akivel foglalkozik, ehhez át kell érezni annak a művésznek a fejlődési szakaszait, motivációit, 
akinek ilyenkor a bőrébe bújunk. 

  Persze egy kurátori munka teljesen más hozzáállást és feladatokat igényel, mint elméletben tanulmányozni egy 
életművet. Pontosan el kell tudni képzelni, hogy melyik kép melyik falon és milyen másik kép mellé illik, valamint 
a képválogatásnál is számtalan, látszólag másodlagos szempontot kell figyelembe venni. Ország Lilinél ez azért is 
izgalmas, mert hatalmas életműről van szó, ráadásul egy-egy témát rengeteg változatban megfestett. Bár ez nem 
életmű-kiállítás, mégis szerettem volna valamennyi korszakának fontosabb munkáit bemutatni. A kronológiai sor-
rend mellett a koncepcióhoz tartozott az is, hogy a korai korszak szürrealista falai – az elemeire bomló fal – az ebből 
felépülő saját fal, valamint a labirintusos képek bezáródó falainak hármas egysége – jól láthatóvá váljon. 

Bódi Katalin: Említetted az Ország Lili-életmű elmaradt vagy nagyon hiányos recepcióját a magyar művészettörténetben. Ez a 
nagyszabású kiállítás milyen eredményeket ígér? Segíthet-e a befogadás ösztönzésében a rámutatás arra a figyelemre, ami 
Ország Lili életművében jelen van a XX. századi irodalom olyan kiemelkedő alakjainak írásaira mint Franz Kafka vagy 
Pilinszky János?

Farkas Zsófia: Remélem, hogy a kiállítás segíteni fog abban, hogy valamennyi generáció megismerje az életművet. Tám-
pontként szolgálhatnak az irodalmi inspirációk és kapcsolódási pontok, így például Franz Kafka (akinek írásai 
és levelezése talán a legnagyobb hatással volt a művészre), vagy Pilinszky, akihez szoros barátság fűzte. Így talán 
könnyebb értelmezést nyer az eltörpülő figura a szürrealista falak között, vagy az egzisztenciális magány megélése 
és a holokauszt feldolgozása. Pilinszky amúgy verset is ajánlott Ország Lilinek, az Egyenes labirintus című verse is 
szorosan köthető hozzá. Más írók is rokoníthatók a művek világával, így például Jorge Luis Borges, akinek egyik 
novellája lett a kiállítás címe: Körkörös romok.

Ország Lili: Ariadné fonala
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Borbély Szilárd kérdezte…

Szilágyi Ákost – Ad notam: Baglyok könyve

Szilágyi Ákos Baglyok könyve című verseskötete 2013 tavaszán jelent meg a 
Kalligram Kiadó gondozásában. Ennek apropóján Borbély Szilárd az állat-
jelképek irodalmi használatáról, a posztmodern költői szereplehetőségekről, 
a magyar nemzeti költészeti hagyományról és a kortárs európai kultúra álla-
potáról kérdezi a szerzőt.

Borbély Szilárd: Bagoly mondja verébnek, tartja a szólás. Az állatok jelképek alakját öltik a kulturális hagyományban. Máskor 
csak jelmezek. Legújabb kötetednek a Baglyok könyve címet adtad. A könyvet felütve a bagoly vádló hangját hallani. Az 
állatok beszéltetése régi hagyomány. De itt most az állatok maszkok vagy jelképek is?

Szilágyi Ákos: Nehéz a kettőt szétválasztani. Mindenesetre nem állat-allegóriákról van szó, a versek nem madárnyelven beszél-
nek a politikáról, hanem nyíltan, a politikai paródia nyelvén, és ennyiben a madármaszkok is parodisztikusak persze. 
Inkább lírai perszónáknak nevezném őket, ahogy a „perszóna” szót Robert Browning használta. Persze, a perszóna a 
latinban maszkot, álarcot is jelent. Ugyanaz az állatmaszk lehet tragikus és komikus, félelmetes és barátságos. A bagoly 
mitologikus névalakjában is egészen ellentétes jelentések kapcsolódnak össze. A latinban például a hangutánzó „ulula” 
mellett a bagolynak még egy neve van:„strix”. A népi hiedelmek szerint a strix halált hozó démon vagy varázsló volt, 
aki kiszívta a gyermekek vérét. Valószínű, hogy a strixből keletkezett a középkori boszorkányvarázsló neve − a striga is. 
Mármost a kötetben a bagoly névmaszkját kifejezetten ezekből a démonikus vonásokból készítettem el. Ez a bagoly 
a sötétség madara, nem a fényé, a gonosz, béklyókba verő varázslaté, nem a szabadító varázslaté. A bagoly alakja − az 
indoeurópai nyelvek tanúsága szerint − a tricksterével áll közeli rokonságban: az angol owl és a német Eule nemcsak 
baglyot, hanem trickstert, a hatalmasokat lóvátevő, beugrató, a szegényeknek igazságot szolgáltató csínytevőt, bolondo-
zót is jelent, elég a nevében is a „bagoly” szót viselő Eulenspiegel legendás alakjára gondolni. De utalhatnék a szárnyas 
Hermészre vagy Papagenóra, a „madáremberre” a Varázsfuvolából. Persze, a trickster-vonások közül is a negatívakat 
sűrítettem a kötet bagolymaszkjába: csalás, lopás, átverés, hazugság − igen, de minden szabadító vagy a kultúrjavakat 
gyarapító héroszi teljesítmény nélkül. Ne szépítsük a dolgot: zsarnok-maszk ez a javából. A Baglyok Könyve végső 
soron a szatirikus-groteszk antiutópia műfaji vonalát folytatja: a démonikus-kísérteties madárvilágban, ebben az el-
lenvilágban a türannusz-vezérként fellépő bagoly és a pharmakosz, vagyis az örök áldozat, a bűnbak-veréb viszonyára 
egyszerűsödik minden. Egyfolytában a vád, a fenyegetés, a zsarolás, a megtorlás, a leleplező denunciálás hangja süvölt a 
hatalom csúcsáról. A hatalom varázsütésére bármi bármivé átváltozhat, akár saját ellentétévé is. Ezért is olyan kísérteties 
ez a bagolyvilág. Az állatmaszkokban végső soron az átváltozás varázslata jelenik meg: a személyt jelentő arc átváltozása 
állatpofává. Mindez persze csak parodisztikus költői lekottázása a Magyarországon zajló társadalmi átváltozás kísér-
teties misztériumjátékának, amelyben az evangéliumi Istenember arca a Turul totemisten madárfejévé változik át, a 
szabadság arca pedig a zsarnokság pofájává torzul. Mint egy rémálomban.

Borbély Szilárd: A Szilágyi Ákos-versek hangversek, hangzóversek, amelyeket az értelme mellett a hangzás épp olyan erősen ve-
zérel. Magad elemző esztétaként nagyon okosan és racionálisan szoktál érvelni. A racionalitás persze maga is nyelvjáték, 
de ezen most ne akadjunk fenn, hanem csak arról kérdeznélek, a merülő költőt, aki zavarosan beszél, mint a jós vagy a 
látnok, mikor kezdik agyoncsapni a történeti tapasztalok szerint? Másként és érthetőbben szólva, mikor elégeli meg ezt a 
B-közép, ahol a közép szónak nincs köze a görög közép fogalmához?

Szilágyi Ákos: A zavarosan, vagyis jósként, látnokként beszélő költőt akkor kezdik, mint mondod, agyoncsapni, amikor a 
társadalom maga kezd zavarosan vagy inkább hisztérikusan viselkedni, „B-közepesedni”, ha tetszik. A válság összes 
frusztrációjára páni félelemmel vagy agresszív dühkitöréssel reagál, bűnbakot keres és talál, és egyre közelebb kerül 
megtorlási fantáziái megvalósításához. De ez csak az egyik feltétel, mely szükséges, de nem elégséges ahhoz, hogy 
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költőt − a szó nemcsak átvitt értelmében − agyoncsapják. A „jós”, a „látnok” szerepében megjelenő költőre nézve 
ugyanis a legnagyobb veszélyt az jelenti, ha a politikán harapózik el a költészet, ha a politikusok kezdenek el költők 
módjára jósolni és a látomásaikat megvalósítják. Csak persze ezt szakszerű előrelátásként, százszázalékosan biztos tu-
dásként jelenítik meg, míg a szakembereket csaló szélhámosoknak, az alkotmányjog arra felhatalmazott értelmezőit 
például béljósoknak, madárjósoknak tüntetik fel, a költő igaz jóslatát pedig gonosz hazugságnak, a népellenség ár-
mánykodásának. A türannoszvezér igazában magának jósol, erőt, egészséget, győzelmeket jósol, továbbá azt jósolja 
önmagának, hogy örökké uralkodni fog, és hogy ez a szerencséje az ő népének, mert így lesz belőle nagy és sikeres 
nép. De hát mindez benne van a Baglyok könyvében. A látomásos költői beszéd különösen irritáló, ha parodisztikus, 
vagyis ha költői eszközökkel kiforgatja a parancsuralmi erőszak látomásos tett-beszédét, megfosztja félelmet keltő 
komolyságától az átok és szitok retorikáját, a pocskondiázás és gyalázkodás démonikus nyelvét. Nevetéssel töri meg 
a megfélemlítő tekintély gonosz varázsát, megszabadít a hatalom kilátástalan komolyságától. A fenyegető erőszak 
nevetése, a szardónikusnak nevezett nevetés más tőről fakad: önelégült farkashahota ez a gyöngék, a megalázottak, 
legyőzöttek, megsemmisítésre kiszemeltek fölött, és mindig a halállal van eljegyezve. Az élet nevetése az erőszak 
keltette félelemtől szabadít meg: a halálból − itt és most a zsarnokság politikai halálából − feltámasztó nevetés. Ezért 
olyan veszélyes, ezért számít főben járó bűnnek a hatalom kinevetése. Például az egyik madárversemért − a Turul-
nótáért, amely a kötetben nem szerepel, egy szilveszteri irodalmi esten adtam elő múlt év végén és a róla készült 
felvétel fölkerült a netre − ilyen-olyan neonáci site-ok megszállott hívői a legváltozatosabb megtorlásokat helyezték 
kilátásba a szentségtörő, a „turulgyalázó költővel” szemben, mintha legalábbis Mohammed prófétát vagy a Koránt 
sértettem volna meg a hithű muszlimok szemében ezzel az egyébként csak a magyar kormányfő turul-beszédét pa-
rodizáló nótával. De hát, mint a régi kínai mondás tartja: ha az ujj a Holdra mutat, a hülye az ujjat nézi…

Borbély Szilárd: A racionalitás mindenféle bevett nyelvjátékát abszurdnak tekintő és a figyelmen kívül hagyó beszédek hatják át 
a magyar nyelvet, a nyelv a cselekvés aktusává válik. Felszólítások, utasítások formáját ölti, nincs benne gondolat, meg-
fontolás, meditáció. Közvetlen cselekvésre sarkall. A költő a nyelvet sokáig a szép, a jó, az igaz invokálására használta. De 
ma milyen hasznát tudja venni az értelem fényének a költő? Látja-e még hasznát a létesítő költői nyelvnek a világ, hogy 
heideggerül szóljunk? Voltak korok, amikor a költészet, a költők őrizték a sötét világban az értelem pislákoló fényét. Úgy 
tűnik, Európa ege egyre jobban elsötétül. A felvilágosodás szimbolikája használható még szerinted, vagy valami egészen 
új képekre, jelképekre volna szükség?

Szilágyi Ákos: Szerintem bármilyen szimbolika használható, a felvilágosodás szimbolikája is − magad is használod az olyan 
szimbolikus kifejezésekben mint „Európa ege egyre jobban elsötétül” −, csak az a kérdés, hogyan. Egyébként is egyre 
inkább az a meggyőződésem, hogy minden kérdés a módok kérdésére fut ki. Ahogy egy kalapácsot lehet használni 
egy szög és egy fej beverésére is, ugyanúgy a felvilágosodás legszentebb eszméit és legjogosabb követeléseit is lehetett 
despotikus vagy terrorisztikus módon megvalósítani, egyszersmind ezzel le is rombolva őket: az ész használati módja is 
lehet teljességgel esztelen. Innen nézve a költészet − vagy tágabban: a művészet − számára a kulturális tradíció minden 
hagyományos nyelve használható ma is, föltéve, hogy a nyelvhasználati módot a művészi intuíció úgy alakítja, hogy 
általa ez a nyelv a jelenben igaz, esztétikai értelemben érvényes maradjon. Használható-e mondjuk a kereszténység 
szimbolikája? Vajon ma milyen hasznát tudja venni a költő, hogy visszakérdezzek, a „hit bolondságának”? Attól függ, 
megtalálta-e az érvényes használati módot. Pilinszky például megtalálta, pontosabban megteremtette, kikínlódta ezt a 
módot. A mód szerintem vagy esztétikai vagy vallási, közelebbről: ha esztétikai, akkor fenséges vagy ironikus, ha vallási, 
akkor misztikus vagy metafizikai. Azért gondolom így, mert egyelőre változatlanul az Auschwitz utáni világállapotban 
élünk, minden költészet és művészet giccsé válik, amin a világnak ez az Auschwitz utánisága nem hagy nyomot. A ke-
reszténység szimbolikus nyelve éppúgy giccsé válik, mint a felvilágosodásé, ha nincsen rajta Auschwitz gyászos pecsétje. 
Innen nézve „Európa ege” eleve sötét, és csak ezen a sötét alapon értelmezhető az elsötétülés és a világosság is. A mai 
elsötétülés szerintem azt jelenti, hogy a világállapot Auschwitz utánisága − vagyis sötétsége − sötétül el. A felvilágo-
sodás értelme és jelentősége ilyen körülmények között abban áll, hogy erről a sötétségről világosítsa föl az embert, a 
művészetben, a filozófiában és a vallásban egyaránt. Ez persze radikális követelés, de a radikalizmus az Auschwitz utáni 
művészet számára nem valamilyen választható attitűd, hanem létfeltétel, amely nélkül menthetetlenül giccsé, vagyis 
hazugsággá és így − Hermann Broch gondolatmenetét idézem csupán − a Gonosz cinkosává válik. 

Borbély Szilárd: Olyan magyar költészeti hagyomány szól a kötet verseiben, amely a klasszikus nemzeti kultúra öröksége, de ma 
már nem közkincs. Ha Arany, Ady, József Attila és a népdalok nem jelentenek közös szókincset, vonatkoztatási rendszert, 
vajon lehet még rájuk hatékonyan hivatkozni?
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Szilágyi Ákos: Nem tudom, van-e más, hivatkozható költészeti hagyomány, vagy egyáltalán bármilyen közös vonatkoztatási 
rendszer? Mi a helyzet például a vallási hagyománnyal? A vallási mitológiák szókincsével? A világkultúra „szókincsével”, 
már ha a világkultúrát nyelvként, új vonatkoztatási rendszerként fogjuk fel, ahogyan a posztszimbolista irányzatok 
költői közül tették oly sokan − T. S. Eliottól Oszip Mandelstamig vagy Weöres Sándortól Joszif Brodszkijig? Azt 
akarom ezzel mondani, hogy nem egy konkrét költészeti hagyomány, a klasszikus magyar irodalmi hagyomány vált 
problematikussá. Miért is lenne ez a hagyomány problematikusabb, mint a többi? Mondjuk, a vallási vagy a filozófiai. 
Számomra személy szerint semmiféle problémát nem jelent sem Arany János, sem Shakespeare, sem Homérosz köl-
tészete: állnak, mint a cövek, noha az a világ, amelyből születtek, semmilyen értelemben nem áll. Az, amit az imént a 
mi világállapotunk Auschwitz utániságáról mondtam, visszafelé is érvényes, beleértve a klasszikusok giccsé válásának 
vagy inkább változtatásának a huszadik században annyiszor megtapasztalt veszélyét is. Az, amit klasszikus nemzeti 
hagyománynak nevezünk, nem érvénytelenné válik, hanem csak másféleképpen érvényesül. A művészi forma és a filo-
lógiai ismeret ezer szálával kapcsolódom a múlthoz, legtöbbször önkéntelenül. Amikor felfedezek egy ilyen önkéntelen 
kapcsolódást, örömmel és elégtétellel tölt a kulturális hagyományba-szőttség érzése: mintha saját hangom ezáltal sze-
mélytelenné válhatna és a hatalmas, ezerhangú egyetemes kórus hangjaként szólalhatna meg, mert ha ettől elszakadna, 
képes lenne elszakadni, feltétlenül hamis lenne. Persze, meg kell vallanom, hogy én hiszek ebben a kórusban. Másban 
sem hiszek. De nem azért hiszek benne, mert abszurdum, hanem azért, mert más hangot nem hallok, vagy ami 
ugyanaz, a kóruson kívül minden hang hamis. Vagyis megint ott vagyunk a giccsnél, a hazug világnál, amelyet nem 
lehet megcáfolni, csak egy igaz világgal felváltani. Hogy aztán ez a vallás vagy a művészet igaz világa-e, vagy egyszerre 
mindkettő valaki számára, az már egyéni alkat, életút, hagyomány kérdése. 

Borbély Szilárd: A kötet legerősebb, leghatékonyabb eszköze a ritmikai idézetek bravúros sora. Az egykor magyaros verselésnek 
nevezett formakészlet legnépszerűbb strófaképleteit alkalmazod. Ezeknek nagy hatása van és mélyre nyúl, mélyről merít az 
idő kútjából. A hajdani epikai sort, a tizenötöst nyolcas-hetesre bontva, a felező nyolcasokat, a hatosokból, kilencesekből 
alkotott strófaszerkezeteteket zenei formaként kezelte a régiség, de még a klasszikus magyar irodalom is. Te is zenei hordo-
zóként, instrumentumként nyúlsz hozzá, jól érzem?

Szilágyi Ákos: Köszönöm ezt kis elemzést és örülök, hogy ezek a tényleg mélyről, bizonyos értelemben gyerekkoromból jövő rit-
mikai-zenei képletek ilyen jól kihallhatók ezekből a végső soron gyermekded politikai madárversekből. Persze, a költészet, 
mint Puskin szerette volt mondogatni, némiképp elkerülhetetlenül gyermekded, de itt mind a magyaros verselésnek, 
mind a gyermekdedségnek nagyon is fontos jelentése, már-már didaktikusan ráutaló jelentése van. Egyrészt a politikai 
értelemben gyermekké tett, a felnőttség minden attribútumától megfosztott nemzetre utal. Másrészt, de az előbbitől alig 
elválaszthatóan a nemzeti mivolt meghamisítására, kiforgatására. A magyaros forma lényegében a hazug hatalom által 
elbitorolt, kisajátított és giccsé degradált nemzeti mivolt eredeti igazságának és szépségének visszaéneklése, tehát palinódia: 
a nemzetet romboló, megosztó, a szabadsággal és a haladással − valójában önmagával − szembeállító hazug hazafiasko-
dással, kuruckodással szemben az igaz nemzeti hang megszólaltatása. Ezért kölcsönöztem az előbb említett parodisztikus 
Turul-nótához a számomra talán legszentebb nemzeti szabadságdal − a Kossuth-nóta − melódiáját, ami persze a csöppnyi 
tudástól kótyagosak és az „őspatkány” terjesztette kór áldozatai számára újabb szentségtörés: hogyan is érthetnék ők, 
hogy ez a szent politikai dallam éppen arra hivatott, hogy elejét vegye annak a szentségtörésnek, amelyet az 1848-49-ben 
megszületett magyar politikai nemzet kvázi-vérségi alapra helyezése vagy az evangéliumi Istennek az ősvallás totemiste-
nével való politikai összebarkácsolása jelent? Tényleg azt gondolom, hogy Magyarországon a populista álhazafisággal és 
nemzetimádásnak képzelt tényleges nemzetmegvetéssel és nemzetgyűlölettel szemben valamilyen új hazafiság ideje jött el. 
Csak ennek az új, nem-nacionalista, jogtisztelő, szabadság-elvű, igazságszerető hazafiságnak az alapján − nevezhetjük tő-
lem alkotmányos patriotizmusnak is − válhatunk, ha egyáltalán válhatunk még egy országgá. Ha ma politikai mozgalmat 
szerveznék, mint ahogy nem teszem, ezt a nevet adnám neki: Egy Országért. Mert ma nem Egy Ország vagyunk: sem 
szociálisan, sem politikailag, sem kulturális értelemben. De ha nem tudunk mielőbb azzá válni, akkor erre az 1920-ban 
nemzeti katasztrófa árán létrejött első magyar nemzetállamra − mert szuverén területi magyar nemzetállam eladdig nem 
létezett −, csakugyan szétesés és pusztulás, a magyar társadalomra pedig szenvedés és hanyatlás vár. Nem állok egyedül 
azzal a szorongató balsejtelemmel, hogy vészes gyorsasággal közeledünk ehhez a végkifejlethez. A végső soron parodisz-
tikus-groteszk hangütésű Baglyok könyvétezért zárja egy halálosan komoly lírai gyászének, a Szól a kuvik már, ahogyan e 
kötet másfél évtizeddel ezelőtt írt, némileg még bizakodóbb párdarabja, Szittya-szótyár végére is egy tragikus felütésű lírai 
gyászének − a Végnemzeti dal került. 
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Turi Tímeát – Félmosoly és legyintés 

Turi Tímea 1984-ben született Makón. A szegedi bölcsészkaron végzett kom-
munikáció és magyar szakon, később ugyanitt PhD-hallgató. Dolgozott sza-
badúszó kritikusként és kulturális újságíróként. Budapesten él, a Magvető 
Kiadó szerkesztője, jelenleg szülési szabadságon. 2012-ben jelent meg Jön-
nek az összes férfiak című verseskötete. 

Borbély Szilárd: A költészetben férfiak lírának álcázva szoktak hódításaikról beszámolni az utókornak. Lírai naplót vezetnek 
hazugságaikról, csalásaikról, alakoskodásaikról, etc., amiért sokáig egy egész nemzet megbocsátását, sőt dicséretét remélték 
elnyerni. Te hogy látod ezt?

Turi Tímea: Én nem lennék ennyire szigorú. Persze tetszetős lenne egy ilyen összehasonlító irodalomtörténet: a férfi úgy ír, 
ahogy a kocsmában dicsekszik a hódításairól, miközben a nő úgy, ahogy este egyedül körmöl a naplójába. Ha így 
gondolom, akkor persze a szó, az irodalom mindkét esetben pótlék, valami, ami csak pótolja a valódi találkozást, 
fantomfájdalom – noha szeretném azt gondolni, hogy az irodalom egy kifordítom-befordítom játék, ami valóban 
megdolgozik azért, hogy – ahogy a költő mondja – a semmiből világokat teremtsen. Okos fejével biccent, és úgy 
hazudik, hogy rajt’ ne fogják. 

Borbély Szilárd: Mit lehet kezdeni azzal a líratanítással, ha visszagondolsz a közoktatás túszaként eltöltött évekre, amelyben a 
lányoknak a múzsa szerep lett leosztva? A nem túl széles kínálatból lehet választani Laurát, Lillát, (Szépi) Lonkát, Lédát, 
hogy most csak az L-betűnél üssük fel a szótárt?

Turi Tímea: Ez nem csupán irodalmi szempontból bénító, némító hagyomány: ha lány vagy, akkor például sokkal nehe-
zebb kezdeményezőnek lenni. Ha nő vagy, nem udvarolhatsz. Csábítani tud férfi is, nő is – a szót mindkét nemmel 
használjuk –, a nő azonban csak csábíthat. Nekem ez sokáig személyes probléma volt. A „közoktatás túszaként” 
eltöltött időben ugyanis – ami az egyik legfogékonyabb érzelmi időszak – nekem senki fiú nem akart udvarolni, én 
pedig nem találtam módját a közeledésnek. Nem volt mintám, és nem tudtam kitalálni újat. Ezért is érzek mély 
rokonszenvet a magyar irodalom egyik leghíresebb kezdeményező nője iránt, az Estit a vonatkupéban lesmároló 
csúnya lány iránt. Aki egyébként tökéletes példája annak is, hogy a Maszkulin Magyar Irodalom hogyan ábrázolja 
az udvarló nőt: csúnya, beteges kis teremtés, nem úgy, mint a méltóságteljes – néma! – anyja. Nem is az a probléma, 
hogy a nők múzsák, a férfiak jelentős hányada persze beléjük szerelmes, a probléma az, hogy a múzsák némasága 
ezáltal a nők némasága lett – hiszen a múzsához, a vágy elérhetetlen tárgyához, tárgyáról való beszéd vagy elnémítja 
őt, vagy az eredendő némasága, megszólíthatatlansága felett kesereg. De az éremnek másik oldala is van: nehezen 
tudunk mit kezdeni azzal a helyzettel, hogy a férfi is lehet efféle megszólíthatatlan, megszólításra váró „múzsa”.

Borbély Szilárd: Különösen a közoktatásban immár jobbadán csak női pedagógusokkal találkoznak a felnövekvő nemzedékek. 
Vajon nekik ez nem tűnik fel? Hogyan lehetne másként? Miért nem nőként beszélnek lányoknak (és fiúknak) a líra nemi 
konstrukcióiról? Miért férfiak tekintetével és szavaival teszik mindezt?

Turi Tímea: Erre vannak nyilván kidolgozott feminista válaszok, amikkel többnyire egyet is értek. De emlékeim szerint 
azért a tanárnők szája szélén néha megjelenik egy-egy megengedő félmosoly, ott kíséri az elemzéseket egy-egy le-
gyintés, amit diákként vagy észreveszel, vagy nem, ami talán egy-egy tanárnő szempontjából sem tudatos, de meg-
határozható lehet – és feministaként azt is mondanám, jellemzően női stratégia. 

Borbély Szilárd: A nemzeti panteonban, ha volna ilyen, nem sok női írót találhatunk. A női kvóta indokoltságáról mit gondolsz? 
Az újra kanonizáció részeként alkalmazható volna valamiként ez a kvóta?

Turi Tímea: Teljes mértékben kvótapárti vagyok, és mindig elszomorít az az értetlen ellenérv, ami egy minőség alapján 
szelektáló kánont remél, mintha a „minőség” nem egy soktényezős konstrukció lenne, mintha a kánon helyett nem 
kánonok lennének, mintha az irodalom – pláne annak oktatása – nem lenne társadalmi jelenség is. A kvótára pedig 
azért is szükség van, hogy egy idő után ne legyen rá szükség: ma Magyarországon azonban ez egyértelműen nincsen 
így. És egyébként is: személyes veszteségnek érzem, hogy épp a fiatalon fogékony időszakban lettem én is megfosztva 
attól, hogy olyan, történetesen női szerzőket olvassak, akik épphogy nem minőségi, hanem efféle nem tudatosult 



49

FOGADÓ – Extra  |  Turi Tímeát – Félmosoly és legyintés 

társadalmi okok miatt nem kerülhettek elém – például a nagyszerű Czóbel Minka –, akit, ha ma olvasok is, már 
nem tud az irodalmi szocializációm reflexszerűen idézhető részévé válni. Más kérdés, hogy az ifjúsági irodalom vi-
szont épp a nők terepe lett: Janikovszky Évával, Szabó Magdával nagyon hamar találkozik az ember, az ő olvasásuk 
azonban párhuzamosan fut a „kötelező olvasmányokéval”. Pedig nyilván mindannyiunk álma egy szép, sokszínű, 
sokféleképpen tagolt irodalom.

Borbély Szilárd: Mit gondolsz a férfi és női tekintet között lévő különbségről?
Turi Tímea: Sok férfi és sok női tekintet van, ez nyilvánvaló. De számomra legalább annyira fontos kérdés, hogy mit néz 

ez a tekintet. A Jönnek az összes férfiak írásakor például nem az a kérdés foglalkoztatott elsősorban, hogy mint nő 
hogyan tudok megszólalni, hanem hogy hogyan tudok beszélni a férfiakról. Vagyis nekem, egy heteroszexuális 
nőnek, akinek fontos az érzéki tapasztalatok és e tapasztalatok hiányának a közvetíthetősége, a problémáim részben 
megegyeznek a homoszexuális férfiszerelem költészetének bizonyos kérdéseivel is.

Borbély Szilárd: A kötet verseit programszerűen írtad vagy maguktól alakultak így? Felteszem, hogy vannak úgynevezett „korai 
versek” is, amelyek nem kerültek be a válogatásba. Milyen szempontok alapján válogattál?

Turi Tímea: Viszonylag több, egymástól elszigetelt indulásom volt: gyerek- és kamaszkoromban is megjelent egy-egy ver-
seskönyvem, amikre ma már némileg idegen érdeklődéssel nézek vissza. Viszont az afféle „korai versek”, amikre te 
utalhatsz, tehát a készülődés szövegei nekem egy nagyobb rakás novella és egy kisregény, ugyanis mindig is prózaíró 
akartam lenni. A Jönnek… is történetnek indult: szerettem volna egy szép, ráérős, okos és érzelmes történetet írni, 
de a jegyzeteimből mindig kimaradt a cselekmény, hiányoztak a jellemek, a jegyzeteim mindig csak készülődtek; 
féltem, elnehezítik majd „magát” a történetet, de hát nem volt mit. Amikor újra és újra belenéztem ezekbe a jegy-
zetekbe, egyszercsak rájöttem, hogy voltaképpen verseket írok – ez egy nagyon felszabadító, kicsit kétségbeejtő, 
már-már frivol pillanat volt, viszont megkönnyítette, hogy mit mondjak – és mit ne mondjak – később.

Borbély Szilárd: Az írásnak van-e neme?
Turi Tímea: A kortárs magyar irodalomban, úgy látom, két stratégia teremtődött meg az író nők számára: vagy megfeled-

keznek arról a helyzetről, hogy voltaképpen nők, és belefeledkeznek egy univerzalista beszédmód ígéretébe, vagy 
megszédülnek a saját különbözőségüktől, és a különbözőségük tapasztalatát általánosítják. Mind a két stratégiát 
mélyen átélem, megértem, és mégis félek tőlük: jó volna találni egy harmadik hangot. Megpróbálom másként 
mondani: nem hiszek az univerzalizmusban. Nem hiszek abban, hogy van egy nem nélküli emberi lényeg, és abban 
sem hiszek, hogy pusztán a nemiségem általánosítható tapasztalatokban részesít. A személyesben hiszek, az esetleges 
és az esendő erejében, abban, hogy az írásnak van, lehet személyessége. És ennek a személyességnek van neme, úgy 
hiszem, az írásnak így van: közvetve. 

Simon Mártont – Interjó 

Simon Márton 1984-ben született Kalocsán. Első verseskötete Dalok 
a magasföldszintről címmel 2010-ben, második kötete Polaroidok 
címmel 2013-ban, a Könyvhétre jelent meg.

Borbély Szilárd: A 2010 utáni évek költészeti állóvizét két jelenség kavarta fel: az egyik a politi-
kai költészetre való újbóli igény és rácsodálkozás, másrészt pedig a slam poetry megjelenése.

Simon Márton: A 2010 utáni magyar költészet – ahogy a 2000 és 2010 közötti is – min-
den bizonnyal számos érdekességet, túlzómódban: remekművet, tartogat és tartogatott volna, természetesen, a slam 
poetry és a politikai költészet fókuszba/előtérbe kerülése nélkül is. Ha épp mást nem, akkor a Teleppel fémjelzett, 
mostanra a 30-hoz érő társaság 3-4-5. köteteit, hogy az idősebb generációk kiemelkedő szerzőiről ne is beszéljek, 
akiknek a könyvei azért minden körülmények között eléggé fontosak voltak például nekem is. Az állóvízzel egyfelől 
tehát egyet kell értsek, bennünk eleve ott a fáradás, J. A. szép szavával, vagyis a költészeti közeg nem egy jellemzően 

A kép forrása: margofeszt.hu
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impulzív valami az utóbbi évtizedekben. Másfelől – és csak ezért értettem direkt félre az állóvíz emlegetését, hogy 
ezt hangsúlyozhassam – viszont én tényleg hihetetlenül erősnek érzem most „magunkat” „költőkben”, ez egy jó 
időszak, izgalmas szerzőkkel van tele. Aki még mindig a „regény korát” emlegeti, ha van ilyen valaki egyáltalán, az 
vagy nem itt él, vagy szimplán csak nem olvas verseket.

  A legfontosabb közös vonatkozása a fent említett két dolognak számomra az egyre befelé fordulóbb irodalom megbolyga-
tása. Mindkettőnek erős társadalmi – tehát irodalmon kívüli – vonatkozásai vannak, és meggyőződésem, hogy mindkettő 
„tünete” valami sokkal nagyobbnak, ami különböző formában éri el a különböző csoportokat, a szakmán kívül és belül.

Borbély Szilárd: Mi a slam poetry és vajon miért nincs még magyar neve?
Simon Márton: A slam poetry mint műfaj: színpadi költészet. De mivel egy hangsúlyosan szabad, sőt, a kötöttségektől irtózó 

valamiről van szó, mondjuk úgy, hogy „legjobb formájában, szerencsés esetben: színpadi költészet”. Hibrid. Benne van a 
klasszikus értelemben vett költészet, a stand up comedy, a színházi előadás, a szónoki beszéd (bármiről), és a csoportterápi-
ák keresetlensége is, alkalomadtán. Vagy ha valaki máshonnan közelít: három perc konkrét szólásszabadság. Amivel aztán 
mindenki azt kezd, amit szeretne/tud. És azt hiszem, emiatt az egyszerűség miatt frenetikus találmány. Minden belefér.

  A slam poetry, mint nem műfaj: mozgalom. Jövőre lesz harminc éve, hogy elindította Marc Kelly Smith, azóta jócskán 
túlnőtt mindenféle kereten, gyakorlatilag világszerte ismert, és ahány „ház” (ország), annyi féle is. Tehát ismét csak egy 
nagyon szabad valami. Viszont ambivalens módon: épp ezért nem égető, hogy magyar nevet találjunk neki, lévén ez egy 
nemzetközi közösség, a slammerek, slam poetry előadók tábora, és a név egyfajta összetartozást jelent. Mi ezt mind egy 
alapvető, szerintem zseniális ötlet nyomán csináljuk, külön-külön, mégis együtt.

Borbély Szilárd: Simon Márton hogyan vált a slam poetry „áldozatává”?
Simon Márton: Simon Mártont Valuska László hívta meg egy Margó slam nevű rendezvényre életében először, amit történetesen 

pont a 27. születésnapján volt. Ez két évvel ezelőtt történt, és rengeteg komponensből állt össze, hogy én ezt a dolgot végül 
(nagyon) megszerettem és „benne ragadtam”… És ezek közül a személyes magamutogatási kényszerem kb. az utolsó. De 
ha két okot kell, hogy mondjak:

1. Nagyjából a Pilvaker nevű, 2012 márciusában lezajlott – egyébként elég nagy sikert aratott – rendezvény idejére derült ki, 
hogy a slam megtalálta és elérte azt a közeget, amit én tőle függetlenül már egy ideje „kerestem”. Mondanám, hogy „amit 
minden kortárs költő keres”, de tekintve az elmúlt év különböző reakcióit, ez korántsem biztos. Mindenesetre: volt egy 
elképzelésem egy rétegről, ami a legkevésbé sem szakmabeli, még csak nem is hobbija az irodalom (és nem halna meg érte, 
velem/sokakkal ellentétben), viszont fogékony és figyel. Eljár koncertekre és rendezvényekre, kultúrát is „fogyaszt” – viszont 
a kortárs irodalommal, ami gyakorlatilag képtelen (volt) a saját „termékeit” becsempészni a szélesebb közönség előtt meg-
jelenő kínálatba, alig sem találkozik. Pedig ha találkozna, még az is lehet, hogy szeretné. Soha senki nem mondta, hogy van 
egy ilyen, de mint egy matematikai sejtést, én azért elég biztosra vettem, hogy igenis létezik. Aztán egyszer csak kinn álltam a 
Pilvakeren a színpadon, és azt éreztem, hogy „Jé, hát itt van, ők azok”. Azóta történt, ami történt – slamek, könyvbemutatók, 
minden – és az idő igazolni látszik ezt a sejtést. Ennek pedig nyilván nagyon örülök, és mivel amúgy egy nagyon jó közegre 
találtam a slammerek közöt, abszurd még a lehetőség is, hogy ne legyek elégedett az „áldozattá válásommal”.

2. A másik okom jóval személyesebb, de talán még fontosabb. A slam poetry események nagy százaléka nyitott, általában 
verseny is, néha csak „bemutató”, vagyis bárki, aki feliratkozik, kap három percet a színpadon. Ez egyfelől evidensen 
hullámzóvá teszi a színvonalat, másfelől a teljes demokrácia kellemes érzetét kelti, ráadásul pedig nagyon izgalmas 
is. A művészetnél kevés, természetszerűleg antidemokratikusabb dolog létezik, és szó sincs arról, hogy ne fájna néha 
az én fülem is egy-egy orrvéreztetően gyenge szöveg után. Ilyen van. De nem egyszer volt már olyan is, hogy valaki 
kiállt egy nagyon gyenge produkcióval, aztán megrázta magát és a következő alkalommal már sokkal jobbat hozott, a 
végére pedig kimondottan szerethető és izgalmas szövegei lettek. És a vicc, hogy ez fordítva is igaz: nem egy, kezdetben 
nagyon ígéretesnek tűnő slammer laposodott el alig pár hónap alatt, mert nem tudott vagy nem akart fejlődni. Ez a 
közeg tehát sokkal élőbb, kevésbé kiszámítható, és persze esetlegességekkel telibb, mint az irodalmi esteké. Ez pedig 
engem vonz, ez a sok ismeretlenes egyenlet. Hatalmas élmény volt nemrég Komáromban végignézni, ahogy az először 
karót nyelt, ragrímes, meglehetősen gyenge versekkel kiálló negyvenes férfi három pálinka után elő merte venni azokat 
a (rövid, prózavers-szerű) szövegeit is, amiktől eleinte valamiért félt – és amikről kiderült, hogy döbbenetesen jók, de 
komolyan. Ilyen persze nincs minden esten. De majdnem. Ez olyan, mint az aranymosás. Legalábbis én azt ilyennek 
képzelem.

Borbély Szilárd: Elgondolkodtat, hogy a slammer és a közönség másként működik, mint a hagyományos költő. A közösség élménye ezek 
szerint formáló része a slam poeltrynek?
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Simon Márton: Igen, számomra – és szerintem – a slam egyik legfontosabb alapeleme egyfajta közösségi érzés, a közönség tehát 
szerves része az egésznek. Amikor tavaly (2012-ben) először slam workshopot csináltunk Závada Péterrel, előtte leültünk 
megbeszélni, hogy mi lehet az a markáns különbség, amitől a rapszöveg és a vers mellett ez a műfaj látszódni és elkülö-
nülni kezdhetett. Arra jutottunk, hosszas rágódás után, hogy az egészben van egy „kommunikációs igény” (amit bátran 
fogalmazzon meg pontosabban valaki, aki okosabb nálunk), vagy „kommunikatív jelleg”, ami a fent említettek közül 
sem az egyikben, sem a másikban nincs meg. De még a stand up-ban sincs. Itt alapvető igény a relatív közérthetőség, 
amit ráadásul az szül – mármint az igényt –, hogy van valami, amit igenis nagyon el kellene mondani. Ennek a gyökere 
szerintem kb. a tábortűz körül ülő ősemberek beszélgetése arról, hogy úristen, megint túléltek egy napot. Szóval ebben van 
valami zsigeri. Amit a hagyományos költészet már rég nem tud – vagy semmiképp sem így. De persze tud helyette mást…

  Hozzáteszem, ez az én nézőpontom. A dolog közösségi, színpadi, alkalmazott jellege bárkinek jelenthet bármit. Ami ré-
szemről biztos: nem egy, húsba markolóan jó és kemény és megírt szöveget hallottam már slam poetry-ken, és azt hiszem, 
ez a „muszáj mondani” volt a vízválasztó köztük és a többi között. Mint egy ismeretlen evidencia feltárása, a fejünk fölött 
lebegő imperatívusz megírása. Ez viszont már nyilván nemcsak irodalom, de számomra nagyon is rokon azzal, amikor 
paprikát töltenek sötétséggel.

Borbély Szilárd: A Polaroidok mégis másfajta szövegmozgás, a japán költészet, a haiku és valami efféle juthatna eszünkbe, ha nem 
inkább minden más, akár az sms. Gyanakvásra persze okot adnak a japán (vagy kínai?) írásjegyek. 

Simon Márton: A Polaroidok egy kísérlet volt arra, hogy kitágítsam a saját horizontomat, úgy szerzőként, mint emberként. És 
mindenhol, ahol erre alkalmam adódott, hangsúlyoztam, hogy ezek nem haikuk, viszont mostanra – a számtalan pozitív 
visszajelzés mellett is –, úgy tűnik, érdemes lenne elkezdenem hangsúlyozni, hogy olvasni viszont eléggé úgy kell őket, 
mint a haikukat. Vagyis ezek csak látszólag szövegek, valójában tényleg sokkal inkább képek, amiket tovább kell gondolni, 
különben nem sok értelmük lesz. Ez egy kísérlet (volt) arra is, hogy rávegyek mindenkit, hogy másképp olvasson, „mint 
szokott”. Ez egy nagyon lassú, szinte meditatív dolog – vagyis ideális terep volt mindennek, ami egyébként nem fért el a 
másfajta szövegekben. És végső soron tényleg arról volt szó, hogy ez megint csak egy érdekes, ismeretlen helyzet, ami von-
zott, amiben kipróbálhattam magam, én pedig súlyosan teljesítménykényszeres vagyok, szóval nem volt megállás. Egysze-
rűen muszáj ilyen értelemben „élveznem”, amit csinálok, különben képtelen lennék csinálni. Azt hiszem, ennyi az egész.

  Az írásjegyek a köteten végigvonuló folyamatos, „szemiotikai provokáció” legszembetűnőbb részei – bár tagadhatatlanul 
jelzésértékűek is –, ráadásul gyönyörűek. Ez főleg azért érdekes, mert az én generációmnak a „S3X01” gyakorlatilag ma-
gától értetődően jelenti, hogy „egy tv-sorozat harmadik évadának első része – nagy valószínűséggel torrentről leszedve” 
– ugyanez a jelsor a szüleink generációjának akár japánul (vagy kínaiul…) is lehetne. És akkor Radnótiról még nem is 
beszéltünk. De ez messzire vezetne.

Borbély Szilárd: Azt mondod a Polaroidok kapcsán, hogy „úgy szerzőként, mint emberként”. Ez a tudatos különbség már az írás 
folyamatában is jelen van? 

Simon Márton: Nem tudom, de nem hiszem. Az írás folyamatáról keveset tudnék ténylegesen mondani. A fenti különbségtétel 
a válaszomban arra vonatkozik, hogy úgy éreztem, mind az írásaim, mind az azokkal kapcsolatos attitűdöm terén sokat 
kellene fejlődnöm, és váltanom és újra tanulnom és vizsgálódnom… És bár ezt azóta is így érzem időről időre, azt hiszem, 
hogy ezzel a kötettel egy ilyen kört azért lefutottam most.

Borbély Szilárd: Alkalmas volna a slam poetry az iskolai oktatásban, hogy a fiataloktól egyre távolodó lírához nyisson utakat?
Simon Márton: Hadd legyek ilyen modortalan: az irodalomoktatás és a hivatalos „kortárs költészet” intézményes része távolodik 

a fiataloktól, sőt, borzasztóan távol van – a folyóiratok, a díjak, ez a karót nyelt egész. És ez nemcsak azért szomorú, mert 
pl. a folyóirat-kultúra olyan érték, amiért nagyon nagy kár lesz, amikor felszámolódik, hanem azért is, mert a hozzáállás 
túlnyomórészt még mindig elitista és döbbenetesen idejétmúlt. Sürgős és alapvető változtatásokra lenne szükség – a JAK 
és a FISZ munkájában is felfedezhetőek már ezeknek a változtatásoknak a jelei. Hála Istennek.

  Viszont a líra nem távolodik. A líra ott van a fiatalok keze ügyében, sőt, a mindennapjaikban: a tumblr blogjaikon, a 
Facebook-falaikon és a Fb idézetes alkalmazásaikban, a nagyszerű moly.hu olvasói között, az életükben. Szerves része an-
nak. Rengetegen olvasnak ma verseket. Szerintem régebben is rengetegen olvastak, de ma még a kortárs is „menő”. Csak 
ez a réteg már nem idomul. Ez a réteg válogat, saját kultúrája van, és saját ízlése – az irodalmi kánonok hidegen hagyják. 
Ebben a közegben a líra él és köszöni, jól van. Vagy csak én látom így, de én így látom.

 Elnézést, a válasz egyébként igen, a slam poetry erre (is) tökéletesen alkalmas lenne. 
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Térey Jánost – Ember tervez 

Az idei könyvhétre jelent meg Térey János legújabb verseskötete Moll 
címmel a Libri Könyvkiadó gondozásában. Kérdések a Mollról, az idő 
és a líra természetéről.

Borbély Szilárd: Az Ultra (2006) után ismét nagyszerkezettel és mély merítéssel készült verseskötetet adtál közre az idei könyv-
hétre. A kötet ideje is rétegzettebb azáltal, hogy hat évet fog át. Az a fiatal kor velejárója, hogy a kötetek karcsúbbak és 
sietősebbek? Vagy a költői tervek lesznek a mesterségben előrehaladva körmönfontabbak?

Térey János: Így igaz, bár huszonévesen is igyekeztem koncepciózusan dolgozni és keményre kalapálni e karcsú kötetek 
szerkezetét, azokon belül is kezet ad egyik vers a másiknak nemcsak motivikusan, de a gondolatritmus és a nyelv 
által is, például A valóságos Varsó lapjain. Ember tervez. Amikor a Moll idejéről beszélek, arra a bizonyos hét évre 
gondolok, amelyik alatt maradéktalanul kicserélődnek az ember sejtjei. Amikor az első itteni vers született, egy má-
sik lakásban és egy másik kapcsolatban éltem. Hogy valaha gyerekem lesz, alig volt elképzelhető. Ehhez képest most 
várjuk a másodikat. Mások a tájékozási pontjaim, ha nem is mind. A baráti köröm fele tökéletesen kicserélődött, 
tisztultak a vonalak. És így tovább.

Borbély Szilárd: Ezek az évek hazánk számára a csalódások évei voltak. A költészet azonban csalhatatlan?
Térey János: Nem mindenki csalódott, ez az igazság. A költészet pedig, jól tudjuk, válságos időben mindig tarol.
Borbély Szilárd: A szülőföld-költészetet megújító verseid, már az Ultra című kötetben is, izgalmas témát vetnek fel: az egykori 

Bihar megyéből alig maradt valami hazánkban Trianon után. A határ túloldalán Bihornak mondják. A szó maga 
nagyon messze mutat, időben is, térben is, egészen Indiáig… Az őstörténetben ez a terület további izgalmakat rejt: a 
titokzatos Ménmarót szálláshelyének központja valahol erre volt. De meddig nyúlik a szülőföld emlékezete?

Térey János: Úgy sejtem, akár a földtörténeti korszakokig. Három talajfajta ér össze Debrecen határában, a gabonatermő 
alföldi lösz, a sárréti mocsár és a nyírségi aranyhomok; továbbá megjárta e vidéket minden bronzkori horda és 
népvándorláskorabeli náció (de hát melyiket vidéket nem?), temetkezések kerülnek elő minden csatornázáskor és 
autópálya építéskor…, de hogy ebből a valóságanyagból mit kamatoztat a vers, az kinél-kinél máshogyan dől el.

Borbély Szilárd: Vajon a napihírek áthallásai, melyek néhány év múlva már szertefoszlanak, mint a Kemény Istvánhoz címzett 
vers végén („Az alázúduló vörösiszapban.”), fenyegethetik az üzenet célba érését?

Térey János: Nem. Az emberek politikai emlékezete valóban rövid – ezért mutatkozhatnak a nyílt utcán bukott politikusok 
is relatíve gyakran –, a nyakába zúduló katasztrófákat, kataklizmákat viszont nem egyhamar felejti el egy közösség. 
E költői kép értéséhez nem szükséges a konkrét esemény ismerete. Az Asztalizenében említett földrengés sok olyan 
embernek juttatta eszébe az 1956. nyári földmozgást, akik nem is éltek még akkor. Ezt a darabomat most fordítják 
a harmadik idegen nyelvre, észtre. A benne szereplő augusztus 20-i vihar ilyenkor egy megrendítő természeti csapás-
nak számít, az újsághír minden avulékonysága nélkül. Sokkal inkább féltem a gyors porosodástól kollégáim kötetbe 
foglalt aktuálpolitikai glosszáit és a slam poetry-t úgy, ahogy van.

Borbély Szilárd: A líra egyszerre látszik teret veszíteni és új tereket nyerni. Te ezt hogy látod? Illuzórikus az igényesen megformált 
beszéd iránti kereslet? 

Térey János: Ne áltassuk magunkat, a minőségi irodalom, ezen belül a kifinomult líra mindig, a reformkorban és a Nyugat 
idejében is csupán az ínyencek eledele volt, a szocializmus mesterségesen földuzzasztott példányszámai megtévesz-
tőek. A verseimnek néhány száz, hozzávetőleg ezer olvasója van, akik többnyire személyesen ismerik egymást. Szín-
műveimnek, fordításaimnak viszont sok tízezer nézője akadt és akad – és bizony alig-alig van átjárás e két csoport 
között.
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Szegregáció vagy integráció az alapfokú 
oktatásban: a társadalmi integráció modelljei

Drótos Richárd

A Nyíregyházi Törvényszéken jelenleg is folyik az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyermekeknek 
Alapítvány által indított polgári per a halmozottan hátrányos helyzetű (zömükben cigány) gyer-
mekek elkülönítő oktatása (szegregáció) miatt bezárt, majd a Görög Katolikus Egyház Hajdú-
dorogi Egyházmegyéje és a nyíregyházi önkormányzat által közösen újranyitott általános iskola 
ügyében a fenntartók ellen. Írásom olyan gondolatfutam, amelyet a konkrét helyzet, illetve a per 
tényanyagának behatóbb ismerete nélkül is érdemesnek tartok közreadni erről a témáról.

Az egyén társadalmi karrierjét a családi indíttatás is meghatározhatja. Természetes, hogy a rendszerváltás utáni magyar tár-
sadalom vesztesei, bizonyos ismert szociokulturális okok miatt a magyarországi cigányság túlnyomó többségét is magában 
foglaló mélyszegénységben élők e téren is ki vannak szolgáltatva a kapitalista gazdaság társadalomtorzító frusztrációinak, ám 
úgy gondolom, hogy ennek ellensúlyozása társadalmi, hatalmi szempontból közelítve pedig állami föladat. Az állam ráadá-
sul nem csupán törvényei, de a politikai döntéshozóktól független bíráinak ítéletei által is megnyilatkozik.
 Vajon morálisan elvárható-e egy olyan családtól, amely páriaként létezik a társadalomban a létminimum perifériáján 
különböző segélyekkel egyensúlyozva, hogy elsődleges szempontjuk a mindennapi túlélés helyett gyermekeik hosszútávú is-
koláztatási stratégiájának átgondolása legyen? Vajon nem irreális kívánalom-e a társadalom jövő generációi iránti felelősséget 
azokon követelni, akikről generációkon keresztül lemondtunk, és akik szóba sem jöttek mint a jövendő magyar középosztály 
lehetséges rekrutációs bázisa?
 Ahol hatan-tízen alszanak egyetlen szobában, és ahol a napi több bő étkezés csak álom, vajon onnan nem tűnik-e nevet-
séges hajcihőnek vagy éppenséggel a szerencsétlenséget, a nyomort, az elesettséget erősítő hatásnak az iskolakerülő gyerek 
miatt a szülőket sokezer forintnyi büntetéssel „ösztönző” jegyzői felszólítás? Vajon mi, a magyar társadalom, nem hagytuk-e 
az út szélén ezeket az embereket? Hagyjuk-e, hogy a jogunk által megkövetelt egyenlőség, társadalmi igazságosság és szoli-
daritás eszméje a mindennapi valóságban csupán leírt, néma szavakká degradálódjék?
 A magyar cigányság (és velük együtt a többi mélyszegénységben élő réteg) társadalmi emancipációjának véleményem sze-
rint egyetlen járható útja a megfelelő oktatás, a tanulás lehetőségének valóban esélyegyenlőséget teremtő biztosítása, a tanult 
emberek életpéldái által a társadalmi emelkedés e formájának vonzóvá tétele. Ez – a dolgok természetéből adódóan – elsősor-
ban a többségi társadalom, valamint a társadalomtól ráruházott hatalommal élő magyar állam felelőssége, hiszen az integráció 
elsősorban a többség hosszútávú szociális és gazdasági érdeke. Hiába követeljük meg hivatalaink egyre szigorúbb eszközeivel 
minden gyermek rendszeres iskolai oktatását, ha nem biztosított az oktatás, a tanulás általi társadalmi osztályváltás igazi lehe-
tősége. Hiába tanul az, akit érettségivel is csak közmunkásnak alkalmaznak, és főképp reménytelenül messzi az osztályváltás 
azoknak, akik, bár képességeik alapján többre predesztináltattak, az elrontott oktatáspolitika miatt már nem juthatnak be a 
kapuit egyre szűkebbre csukó, hirtelen majd’ minden szegmensében fizetőssé váló felsőoktatásba. Pedig a főiskolai, egyetemi 
képzés jelen társadalmi körülményeink között az úgynevezett középosztály talán egyetlen biztos toborzóhelye. 
 Az általános iskola, az alapfokú oktatás az, amely véleményem szerint meghatározza a többi oktatási szinthez való hozzáférés 
esélyeit is. Itt kell az igazi esélyegyenlőséget megteremteni! Szeretném leszögezni, hogy nem vagyok egyik modell föltétlen 
híve sem. Nem gondolom, hogy önmagában azért, mert az integráció kifejezése mostanában divatossá vált, ez a modell 
lenne a legcélravezetőbb, ahogyan azt sem, hogy a szegregáció önmagában bármiféle előnnyel is járna pusztán csak azért, 
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mert – ahogyan szokás lett hangoztatni – nem szakítja ki a szegény gyerekeket „természetes környezetükből”. A szegregáció 
említése, vagyis a cigány gyermekek „egymás közt” való nevelése és oktatása (s így persze elkülönítésük a „nem cigányoktól”) 
első hallásra természetszerűen minden jó szándékú, a jogállam eszméin iskolázott ember hátán fölállítja a szőrt, s a hatva-
nas-hetvenes évek amerikai iskolafilmjeinek tömegét idézi eszünkbe ellenpéldaként. Azonban nincs az az józan ellenérzés, 
ami miatt ne volna érdemes az esélyegyenlőség semleges szempontjait figyelembe véve megfontolni az elkülönítő alapfokú 
oktatás lehetőségeit! Egyik és másik modell mellett is hozhatóak föl észérvek, egyik és másik modell mellett is szólnak kiváló 
eredményű kísérletek.
 Az, hogy a mélyszegénységből érkező gyermekek tömegének olykor elképesztően nagy hátrányt kell az iskolába kerülve 
ledolgozniuk, ami elsősorban nem is motivációbeli hiányosságokat jelent, hanem olyan, az élethelyzetükből adódó sajátos 
problémákat, amelyek a többségi gyermekek esetében nem vagy alig jelentkeznek, szinte triviálisan köztudomású dolog. 
Mindenki hallott rémtörténeteket az angol vécét használni sem tudó roma kisgyerekekről, vagy a telente sokszor taknyu-
kat-nyálukat egybe folyató kis nebulók „elviselhetetlen cigányszagáról”, akik talán rozoga vályogviskókból érkeztek a fűtött 
iskolába, mosdatlanul, hétszámra ugyanabban az otthoni nyílt tűzi fűtéstől áporodott füstszagú ruhában. Erről tudomást 
kell venni, és ehhez a helyzethez az oktatáspolitikának is igazodnia illene, hiszen az esélyegyenlőséget megteremtő eszköztár 
kimunkálása elsősorban szakmai kérdés kell, hogy legyen, nem pedig a mindent Prokrusztész ágyára húzni igyekvő, sokszor 
az egyéniesítést nem is ismerő, generálszabályokkal operáló politikai döntéshozás terrénuma. 
 Nem kell, sőt: nem szabad a családok magánéletében vájkálni, ám ahol az iskolafenntartónak erre lehetősége adódik, véle-
ményem szerint meg kell gondolni a valóban egyenlő esélyek megteremtésének módozatait. Ehhez a szegregációt fenntartani 
akaró iskolák számára előírandó esélyegyenlőségi minimumprogram kellene, egy olyan előíráscsomag, amely a hatályos magyar és 
uniós normákat figyelembe véve ajánlásokat tesz az esélyegyenlőség e módon való előmozdítására. Ebben a mélyszegénység-
ben élő gyermekek primer, családi szocializációját kiegészítő, a középosztály gyermekeiéhez jobban közelítő szocializációjával, 
esetleg már az óvodáskort megelőző bölcsődei foglalkozások ingyenesen elérhetővé tételével, az odahaza nem, vagy elégtelenül 
biztosítható mindennapi személyi higiénia, a tisztálkodás elemi szükségletének lehetővé tételével, a gyermekek napi legalább 
háromszori étkezésével és egyéb, az oktatással nem szorosan kapcsolódó föladatok ellátásával is kellene terhelni ezeket az alapfo-
kú közoktatási intézményeket. Emellett persze ez intézmények a „normál” nevelési-oktatási intézmények működési rendjéhez 
képest megnövekedett feladatai biztosításához jobban igazodó költségvetési normatívát is elő kellene írni. Az sem mindegy, 
hogy milyen képzettséggel, habitussal és megbecsültséggel rendelkezik az a pedagógus, aki ilyen intézményben teljesít szolgá-
latot; ilyen terepen ugyanis a legjobbakra van szükség és a legjobbakat ki kell választani, képezni, rostálni kell és differenciált 
bérezéssel meg is kell fizetni. S ha már az ilyen intézmények működéséről esett szó, szerintem nem szabad elfelejtkezni arról 
sem, hogy mivel tulajdonképpen nem a szüleik, hanem a szegénységük akadályozza ezeket a gyerekeket a leginkább, e kvázi 
szociális gondoskodási típusú lehetőségek bizonyos fokú igénybevételétől a szülőket és az idősebb testvéreket sem szabadna elzárni. 
Rengeteg empátiát, toleranciát követelő feladat a szegényekkel való efféle foglalkozás, ám ha jól, körtekintően és főleg megértő 
módon csinálják, megakadályozhatja a problémák jelentősebb részének társadalmi újratermelődését és sokakat útjára indíthat 
egy boldogabb, a társadalom számára is több hasznot hajtó életpálya felé. 
 A tehetséggondozás egy másik neuralgikus pontja a valódi társadalmi esélyegyenlőséget előmozdítani igyekvő szegregált 
alapfokú nevelés-oktatásnak, hiszen pusztán a mélyszegénység okán jóval kevesebb lehetőség adódik e gyermekek tehet-
ségének kibontakoztatására (nem tudnak a szülők például iskolaszereket, számítógépet vásárolni), esetleg egyes tantárgyi 
hiányosságaikat behozandó a felzárkóztatásukra sem jut anyagi forrás úgy, mint középosztálybeli körülmények között élő 
társaikéra. Sokszor nem is azért jut ezekre kevesebb, mert erre ne volna a gyerekeknek vagy a szülőknek igényük, hanem 
azért, mert a felzárkóztatás, a magánóra és a külön tehetséggondozó foglalkozások mind-mind pénzbe kerülnek a kapitalista 
gazdaság logikája szerint piaccá vált oktatásban. Ugyanakkor az igények megjelenítése, artikulációja is nehézséget okoz a 
sokszor szintén iskolázottsági gondokkal küzdő szülőknek. Ezt – az iskolával szembeni szülői elvárások megfogalmazását – is 
elő kellene segíteni valahogyan. Az ún. iskolaotthonos nevelés lehetőségeinek tágításával, ami a minőségi szempontból meg-
felelő pedagógusi, nevelői munkával párosul pl. délutáni, koraesti tanfoglalkozásokkal lehetne az iskolához, mint szekunder 
szocializációs környezethez kötni ezeket a gyermekeket. Tudom, hogy sokan ma a szegénységre szégyelni való dologként 
tekintenek, ezért e próbálkozások eleinte akár a hátrányos helyzetüket palástolni igyekvő szülők ellenállásába is ütközhet-
nek. Ennek dacára hiszem, hogy muszáj próbálkozni velük, mert várható hasznaik számosabbak és később megmutatkozó 
kedvező hatásaik jelentősége pedagógiailag aligha túlbecsülhető. 
 A szegregált alapfokú oktatás egyenlő esélyeket biztosító eszméje valójában csak akkor válhat valóra, ha efféle, tőlem 
fentebb vázolt módszerekkel készíti, vértezi föl a hátrányos helyzetű gyerekeket a majdani valódi versenyhelyzetre, a szak-
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maszerző középiskolai vagy később, az esetleg felsőoktatási tanulmányok elvégzésére s az utánuk következő életre. Ezek híján 
könnyen visszájára fordulhatnak a tanulás általi osztályváltás ideájából kiinduló próbálkozások, mert azok rendre az oktatás, 
a képzés által nem vagy alig kezelhető társadalmi akadályokba ütköznek. 
 Azt gondolom, hogy amennyiben a szegregált iskola e fenti többletföladatokat nem képes vagy nem hajlandó ellátni, úgy 
értelmét veszíti a mélyszegénységben élő gyerekek, elsősorban a cigányok oktatási elkülönítése az általános iskolában vagy 
a nevelési-oktatási rendszer korábbi stációiban. Ha nem az esélyegyenlőség megteremtése érdekében történik a szegregáció, 
hanem valami más, vélhetően a fiatalok és a társadalom hosszútávú érdekeit egyáltalán nem szolgáló célból; mondjuk a 
cigány gyermekekkel való együttoktatást ilyen vagy olyan indokból elutasító többségi szülők nyomására, vagy azért, mert 
jobb híján csak ide tudnak reggelente eljutni a gyerekek, akkor annak a magyar társadalom egésze szempontjából nincs pozitív, 
hosszútávú értéke. 
 Amennyiben ez utóbbi a helyzet, s a fenntartó nem képes, vagy nem hajlandó a szegregáció minimum céljának és 
egyetlen, a jogállami semlegesség eszméjét kielégítő, a valódi szociális esélyegyenlőséget létrehozni igyekvő, térítésmentesen 
igénybe vehető szolgáltatásokkal bővíteni az általános iskolai képzést nyújtó intézménye tevékenységét, akkor jöjjön inkább 
a minden más szempontra vak, de az egyenlőség eszméjét még így is jobban szolgáló puszta integráció! A gyerekeket a 
nyomortelepről a város más iskoláiba szállító iskolabusz fenntartása nemcsak a fent vázolt, de az esélyek kiegyenlítését nem 
célzó intézmény fenntartásánál is jóval olcsóbb. Ha nincs az esélyek hosszabb távú kiegyenlítődését biztosító célja a cigány és 
nem cigány, pontosabban a mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű és a középosztálybeli (zömükben fehér) gyerekek nevelési-
oktátási elkülönítésének, akkor az jog- és társadalomellenes.

Egy kút kávájának támaszkodva

Szalay László Pál

Az élet törékeny egyensúlyi állapot. A fiziológiai rendszerek piciny zavara az emberi testben, s máris oda a jó közérzet, a tett-
rekészség, a letűnt korok istenségeivel szembeszálló hősies attitűd. Elég a hidroszféra összetett működésébe történő felelőtlen 
beavatkozás és a bolygónk életfenntartó rendszerei a körfolyamatban zavart okozó, izgága láncszemmel szembefordulnak.
 Vajon meddig képes egyensúlyozni egy talpára állított gyufaszál? – teszi fel a kérdést Annette K. Olesen fiatal, dán film-
rendező a Skytten című öko-krimijében. A hatalomra kerülő politikai erő környezetvédelmi elkötelezettsége miatt kapott 
bizalmat a választóktól. Ennek ellenére az USA-val szövetkezve újabb mélytengeri olajkutatásokat kezdeményez Észak-
Grönlandon. Az éber riporternő, Mia Moesgaard a nyilvánosság és a tények feltárásának az erejében bízva a pástra hívja a 
politikai elitet. Ezzel azonos időben egy megszállott környezetvédő magányos harcba kezd. Rasmus Holm Jensen geofizikus 
nem akar több olajkutat, az igazáért fegyvert ragad, és végzetes útra indul…
 Jensen gyufaszála eldőlt, amikor úgy érzékelte, hogy demokratikus úton nem tudja befolyásolni a bekövetkező esemé-
nyeket. Egy mélytengeri fúrás, egy olajkút a halál árnyékának völgyévé tette, majd a Seol birodalmába taszította az életét.
 Hágár a pusztában bolyongva feladta a harcot, mert a gyermeke és a saját élete fenntartásához a készletek kimerültek. 
Síró gyermekét egy bokor árnyékába tette és egy nyíllövésnyire onnan várta a véget. Mintha a fikció és a Biblia története 
ugyanoda torkollana. De Hágárt és gyermekét, Izmaelt Isten megmenti. „És megnyitotta az Isten az asszony szemét, úgy-
hogy meglátott egy forrást.” (I Móz 21:19) Sem az erőszak, sem a feladás nem lehet a válasz a környezeti és az életlehető-
ségeink drasztikus változására. Isten egyedül a gyermek sírását, könyörgését hallgatta meg, és válaszul a testi-lelki zavarokat 
orvosló kútra mutatott. Ne várjuk meg, hogy gyermekeink, unokáink tegyék meg elsőként a számvetés, a bűnbánat és a 
segítségkérés létmegtartó lelki mozdulatát az ökológiai felelősségünk terén.
 Kafka egyik elbeszélésében a görög isten, Poszeidón is szót kap. Nehezményezi, hogy őt mindenhol úgy ábrázolják, mint 
aki a tenger óriás hullámait lovagolja, háromágú szigonyával a kezében. A valóság pedig teljesen más, hiszen a tenger fene-
kén, számításaiba merülve tölti minden idejét. Kíváncsi lenne a vizekre, hogy mik felett is rendelkezik, de egyelőre úgy áll, 
hogy elfoglaltsága miatt, csak közvetlenül a világvége előtt fog rá sort keríteni.
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 Talán nekünk, elkorcsosult istenfiaknak, korábbra kellene időzíteni a ránk testált vizek ellenőrzését. Így talán észrevesz-
szük ennek a különleges molekulának az Univerzumban és különösképpen a Földön betöltött egyedi és nélkülözhetetlen 
szerepét. Ha betekintünk Isten vegykonyhájába, akkor átragadhat ránk is az a pozitív feszültség, ami a víz variabilitását 
adja. A vízmolekulában a két hidrogénatom és az oxigénatom közötti kötés, ha nem is a szent hármasságot, de a folyékony, 
szilárd és légnemű halmazállapotok közötti átmenetet biztosítja. A jégcsaporgonák, zúzmara borította fák, harmatcsepptől 
hajladozó fűszálak, fátyolvízesések, esőfüggönyök, hullámtarajok, vattafelhők, amelyek számbavételének csupán időnk, va-
lamint képzeletünk szab határt. Mindezek nem egyedül a tudományoknak adnak leírni és kutatnivalót, hanem az emberi 
lélek is rezonál rájuk. Imádságaink, belső utazásaink során a maga valóságában, vagy képes beszéd formájában a teremtés 
ezen csodáiban kitöltekezhet lelkünk, hasonlóan a bibliai bölcsességirodalomhoz.
 A biológiai nélkülözhetetlensége és változatos megjelenése mellett nem feledkezhetünk meg arról, hogy mi magunk 
hogyan viszonyulunk az 1.4 milliárd köbméter vízhez, ami a hidroszférában rendelkezésünkre áll. Tudatosítani kell ma-
gunkban, hogy miközben a hulladékainkat hígítjuk, az ültetvényeink és a magunk szomját oltjuk, e hatalmas mennyiségnek 
csupán 3 %-a alkalmas emberi fogyasztásra. Chicago még a századforduló előtt a Michigan-tó szennyezése miatt tífuszfészek 
volt. Ebben az időben a Bradford-csatorna olyan koncentrációban tartalmazott bomló mérgeket, hogy egy gyufával lángra 
lehetett lobbantani. 30 évvel ezelőtt a Váránaszi kultuszi rituáléknak köszönhetően egy naptári évben 30 millió halott ham-
vai kerültek a Gangesz folyóba. A Földközi-tenger az iszonyú szennyezés mellett máig sem vált pöcegödörré, de voltak olyan 
időszakok, hogy a vízfelszín 10%-át csillogó olajfoltok ékesítették.
 Mikor döbbenünk vajon rá az élet egyik alapelemének fontosságára? Amikor hatalmas turbinákkal szivattyúzzák el a 
világűrbe az óceánjainkból nyert energiát, ahogy Joseph Kosinsky Feledés című sci-fijében vászonra vitte? Vagy ha majd a 
föld mélyéből kell egy cseppnyi, szomjoltó folyadékot a felszínre hozni? Indiában a 70-80 –as években fúrt kutak 80 %-a 
kiszáradt. Bangkok, Houston, Tokió városát majdnem a föld nyelte el, amikor a felszín alatti vizek kinyeréséhez kezdtek. 
Nem vitás, hogy egyre mélyebbre kell nyúlni, hogy zöld maradhasson a bolygó.
 Jézus Ábrahám kútjánál tárja fel ezt a mélységet. Ameddig az emberi lélek nem elégíttetik meg, addig az olaj-, az ivó- és 
öntöző kutak fúrásának nem lesz vége. A samáriai asszony megértette, hogy az igazi, csillapíthatatlan szomjúságot egyedül az 
a tiszta forrás tudja csillapítani, ami Krisztus Jézusból fakad fel. Ha Krisztustól tanult módon nézünk a lelkünkbe és szem-
léljük a környezetünket, akkor jöhet el az a kor, amikor a küszöbeink alól felfakadó forrás vizével koccintunk az újjáteremtés 
ünnepén.

Soha el nem múlnak

Huba Ildikó

T. R.-nek

Három éves vagyok. Szemembe süt a nap. Miska mellé húzódom. Miska keze ernyedten lóg a combja mellett, az orrom 
épp a kezéig ér. Álldogálok mellette, és észrevétlenül a kezét szagolgatom. Dohány. Zsír. Tehén. Frissen kaszált fű. Pálinka. 
És kenderkötél szaga van.
 Miska épp befejezte a templomudvar kaszálását. A cigarettát eldobja, és nekivág a toronynak. „Feljössz velem, Babika?” 
Miska tudja, hogy fel akarok mászni. És felmegyünk. A toronyba is besüt a nap, és tompán dobognak a lábaink a falépcsőn. 
Egy ideig kerülgetem a galambszart, aztán már mindegy. Lihegve érkezem. A harangokat nézem. Bármelyik alatt elférnék, 
akkorák. És középen lóg a kenderkötél. Miska érte nyúl, és ideadja nekem. Magyarázza, hogyan kell húzni-ereszteni a kö-
telet, hogy a harangok megszólaljanak. Észrevétlenül szagolgatom a kötelet. Miskaszaga van. Dohány. Zsír. Tehén. Frissen 
kaszált fű. Pálinka. És kenderszag. Visszaadom. Akkor előbb mélyen búgva, majd csengve-bongva, fülsiketítően rákezdik a 
harangok.
 Ötéves vagyok. Sötétben botorkálunk Miskáékhoz. Recseg minden léptünk, arcunkat csípi a tél. Le sem vetem a havas 
csizmám, bújok befelé a szobába. Szeretem ezt a szobát, mert itt enni, aludni, kártyázni, mindent lehet. (A mai szobákban 
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vagy eszünk, vagy alszunk, vagy kártyázunk, de nem keverjük.) A fényképeket nézem a falon. Miska katonaruhában kis 
bajusszal. Fiatal. A másikon meg a szőrös arcú ember, akit Miska Ferencjóskának hív. Ferencjóskán is katonaruha van. Azt 
hiszem, együtt harcoltak. Bajtársak voltak. De Miska kijavít. Ferencjóska a császárunk és királyunk, nem egyszerű baka. 
Csodálkozom, hogy Miskának a király a bajtársa.  (Esténként várom, hogy a hídadóban mutassák Ferencjóskát. Mindig 
kijavítanak, hogy nem hídadó, hanem híradó. „Hí-ra-dó” – mondogatom, de akkor sem értem. Ám egyik este se jön Ferenc-
jóska, csak az emeszempé meg az eszkápé kábé.) Miskának téphető lapos naptára is van. De Miska nem tépi le a lapokat.
 Az ágyra húzódom, a barna takaróra, és nézem a falvédő vadászjeleneteit. Nagyanyámék csigatészta csinálásába kezdenek 
a nagy asztal körül, Miska pálinkát tölt a férfiaknak, cigarettát sodor. Nemsokára megérkezik a szomszédból Ádám Péter 
atya. Koccintanak. Próbálom kitalálni, mi lehet az igazi neve. Mert az nem lehet, hogy Ádám Péter. Úgy képzelem, Bíró 
János vagy Gál Pista. És amikor János vagy Pista pap lett, kitalálta, hogy elnevezi magát az első emberről Ádámnak, és az 
egyház első emberéről Péternek. Hallottam, hogy írók is csinálják ezt. Faggatom a felnőtteket, de nem mondják meg az igazi 
nevét. Csak azt mondják, ez a neve, Ádám Péter, higgyem el. Én ezt az Ádám Pétert nagyon szeretem. Sokat nevet és sír. Ha 
Krisztusról beszél, mindig könnyezik. És én nem félek tőle.
 A mi papunktól viszont félek. Magas, fekete ember. A hófehér templomunkban koromfeketéllik. Felmegy a szószékbe, 
és beszél. Nagyon sokat beszél, és én egy szavát sem értem. Mögötte félelmetes márványtábla, rajta fekete írás. Kibetűzöm: 
„Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak”. Megrémülök: ez a fekete pap tehát örökké itt fog beszélni. 
A hideg márvány előtt. Csak mondja és mondja, és soha el nem múlik. Még otthon is erre gondolok. Hogy még mindig ott 
áll és beszél. Még éjjel is erre gondolok.
 A következő vasárnap inkább a másik templomba megyek, Ádám Péterhez. Nem szeretem a képeket a falon, de türel-
metlenül várom a füstölő szagát. Mélyeket szippantok a levegőbe. 
 Harmincöt éves vagyok. A félhomályos templomból hunyorogva botorkálunk kifelé a fénybe. Rekkenő hőség az ud-
varon. A fiam visszafelé húz: „Anya, felmehetek a szószékbe?” „Azt nem lehet” – válaszolom, de már indulunk is befelé. 
Felmászik, tompán dobog a lába a falépcsőn, és elégedetten néz le az üres padsorokra. „A táblát nézd meg!” – mutogatok a 
háta mögé. „Azt a márványtáblát mögötted!” Még most is félelmetes. Hogy nem szakadt le ennyi éven át az a súlyos már-
vány erről a régi kis szószékről? „Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim…” A gyerek szól rám: „Anya, ez nem márvány. 
Csak festett fa.” Szaporáznám felfelé a lépteim, de meg kell várnom, hogy a szűk lépcsőn előbb lemásszon. Végre feljutok a 
táblához. Már látom, hogy fa, de azért megtapogatom. Hát persze, hogy fa. Mit is keresne itt más? Fa. Boldog vagyok, hogy 
csak fa. Fákra gondolok. Az édenkertire. A jászol fájára. A keresztre. Megszagolom. A szaga is fa.
 Mennünk kell, jön a lány. Megnyom egy gombot a falon, és előbb mélyen búgva, majd csengve-bongva, fülsiketítően 
rákezdik a harangok.
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Richter Tamás

Levéla

Amikor a táborban 
a borosüvegen keresztül 
megláttam az arcodat, 
a pillanat, 
bazmeg, mint amikor 
félbeszakítom a szavad, 
pedig nem is. 
Csak asztalra dőltem, 
szédülve, 
aszittem, hányok. 
Nem tudtam, 
az egésszel hogy állok, 
persze volt más is, 
de hagyjuk. 
Merengés, extázis. 
Majd láttam, változol, 
gondoltam, az alkohol 
de mégse. 
A legfurcsább az egészbe’, 
tollak nőttek a hajadból, 
gondoltam, ha elalszol, 
majd nem is veszed észre, 
hattyúvá változol, 
de mégse. 
Szarsz rá az egészre. 
Látom, ember maradsz, 
de most esik csak le, 
jó leszel indiánnak, 
tudod, hogy így kívánlak, 
de mégse. 
Patyihontasz, Nagyvillám fia. 
Sztyeppei indián maffia, és 
erről jut eszembe, 
szereted a bogyókat, 
a szereket, 
amiket megeszel, 
és kiköpik a szemedet, 
amiket a tenyeremre veszek, 
te féltékenykedsz az enyémre, 
csak kacsintok és kirakom, 
mint te a melledet, 
de mégse. 
Látom ahogy a dombokon 
gurul az Eiffel-torony, 
Párizsban lennék a legüzemibb fokon, 
kérlek, ne vedd zokon, 
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de mégse. 
Lábad közt üvegben a bor 
meleg húgy, 
hülyének néznek emberek, 
szar, de megiszom. 
Csak te tudsz melegíteni úgy 
- vécé csövén a pókháló, agyrugó, 
elpattan. Elfogy a szó. 
Ezerszer csókol a barátokkal baszott 
örök rajongó.
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Korpa Tamás

Song
Hamlet da Costa emlékére (1986-2009) 
 
a határ, gyémántkemény zárvány, aranykereszttel tetején. 
felzaklat egy végletes részlet, Hamlet elkes- 
kenyedő pormentes gépe felhő-ömlenyben. 
hogy van jelen idő, ami pozíciót véd. Huszonegy 
gramm foghíj a penetráns nyelv körül. néma vadászat 
a pillanat arca, de valahonnan folyton beszél 
(fend ki a kockát, a gömböt!), feltűnősködik, 
mint az operáció, nonszensz helyen. a szeme körmönfont, 
akár egy bullahamisító. ugyanabban a többemeletes 
lapban, egy bajor-német őspark virágporából kikel 
a lakópark: New Betlehem, Aladdin, Gallipolis, a Keleti 
parton. letelepedni egy akcentusban. Szabálytalan 
aprószentek, erényes naivák között, aki eseng. 
formába hozni a testet, a demót, a játszit. akár a szleng, 
a nap laza rekeszei egymásra hordva. 
keményre főtt édesvíz. a pohár korlátján narancskocka 
pihen, s a hamuzóba a szivar hosszú frufrui csüngnek. 
(gyűjtőnevet a Nikotinsárgára!) – 
pontonhíd az ösztön, 
s az ösztön fölött megráz, hogy van ilyen részletes csönd – 
ahogy felüti pirites, aprólékos fejét.
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Pákozdi Dóra

narancsreszelék

narancsillatú a kezem 
órákig reszeltem 
őket 
sírva 
szánalmas 
ahogy a sokszemű ajtók között 
elbotlom 
összetörök 
porladok 
szeretek 
a guruló narancsokat keresem 
és amint elkapom 
narancsillatú a kezem 
órákig reszeltem őket 
őket 
sírva 
szánalmas 
ahogy a sokszínű ajók között 
elbotlom 
összetörök 
porladok 
szeretek 
a guruló narancsokat keresem 
és amint elkapom 
narancsillatú a kezem

Ha olyan gyors leszek…

Ha olyan gyors leszek, 
mint a hideg, 
olyan csillogó, 
mint egy fagyott giliszta 
és pára nélkül fürdök, 
mert vigyázok a frizurámra, 
vagy hússzor törlök ki egy üzenetet 
küldés előtt, borzalom 
és zokniban kávézom  
a havas teraszomon, 
kabát nélkül, mert 
azon pici jelvény villog. 
Akkor is lesz a tegnapi csók, 
és az árkádok nem omlanak le, 
az aluljáró lépcsője élni fog 
és én mindenkinek hazudok 
borzalom. 
Nem akartam bántani az első havat.
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Támba Renátó

Otthon

A feleségem az autórádiómban lakik. Folyton úton vagyok, ő pedig hazulról kiabál, hogy mit kéne hozni. Megígérem neki, 
hogy hozok olyan csokit, olyan ebédet a Gastroyalból, de azt nem ígérem, hogy hazamegyek. Már régóta nem találok haza. 
Nem tudom, hol lakom. A feleségem is bizonytalan. Én lényegében mégis tudom a dolgom. Addig utazom, amíg véget nem 
ér az álmom. Az autóm mindig jó lesz, amíg én élek. Addig utazom, amíg a rádióm bele nem reped. Aztán megpihenhetek. 

Nyaraló kerttel

Be kéne rendezni a lelkem egy hatalmas kerttel, benne állatokkal, tévével meg tóval. Az állatok nappal mindenféle hanggal 
telítenék nyugalmas tavam vizét: jópofa majmok, hosszúkás fejű, kedves kis lovak, alvilági kutyák, tudatalattim őrei. S a 
tévé, a tévé pedig csak este szólna, állatműsorok mennének benne. Berendezhetné Isten a lelkem ilyen állatokkal, olyan jól 
eljátszadoznék velük, hogy csuda. A tévében pedig az lenne a záróműsor, hogy öt percben a saját boldogságomat nézném. 
Az a műsor meg felettébb jópofa lenne.

Cím nélkül

Álmomban színes rajzfilmeket adtak egymás után. Gyermekhősök, királylányok, világlátó patkányok, szuperhősök és min-
den, ami a képzelet életben tartásához feltétlenül kell. Egy magasított fotelhez voltam kötözve, nem váltogathattam a rajzfil-
mek között, de közben még narancs üdítőt is kaptam intravénásan. Az ápolók nagyon kedvesnek látszottak, de nem szóltak 
hozzám. Csak néha fordultak meg körülöttem, némán és fehéren. Nekem az álomban nem volt szám, én sem szólhattam. 
Csak szemeim voltak, hatalmasak, mint a rajzfilmfiguráknak. Kezeim ernyedten tartottam a fotel karfáján, ujjaim nem 
tudtam tenyerembe hajlítani. A hajam közben egyre csak ritkult: láttam magam néha kívülről.
 Láttam egy tájat is az ablakon túl… egy fára láttam rá, amelynek néhány száraz levele volt mindösszesen… és sorvadt 
ágai. Az álom egy pontján felkeltem volna a fotelből szívesen, mert hívott magához az a fa, titokzatos, halk szavakkal, akárha 
egy másik álom lett volna ott… Mentem volna, ha a lábam lerakhatom a szőnyegre. De a lábam nem mozdult… egy tagom 
sem moccant. A rajzfilmek egymás után mentek, sokszor meg sem várva egymást.
 Mindenféle szuperhős, de egyre csak összemosódtak agyamban. Hableány, gépfegyverkezű szuperember, félkarú bandita 
meg minden egyéb. Életemben nem láttam annyi rajzfilmet, mint álmomban. Életemben nem voltam még annyira tehe-
tetlen, mint abban a filmben… Azt hiszem, ha címet kéne adnom, „A magány” címet választanám; igaz, kissé tragikusan 
hat. Fekete alapon futna a cím és ez a fekete alap a címmel fél percig tartana. Aztán elkezdődne, de engem a legtöbb kocka 
inkább háttal mutatna. Csak néha szemből. És távolról mutatnák a tévét.
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Nyirán Ferenc

Apróságok kicsiny tárháza 11.

szerettem a dekorációban dolgozni az 
öreg persze nem vett fel rögtön előbb 
mintegy referenciaként egy napra 
munkába állított lássa tudok-e bánni az 
ecsetekkel hogyan vágom méretre zsilettel 
az árcédulákhoz használatosakat majd egy 
megállító táblát kellett összeeszkábálnom 
léckeret lábak és kartácsszegekkel 
rádolgozni a dipát s végül lekasírozni 
a fiúk írták rá a húsvéti reklámszöveget 
nem szólt semmit gyuritól tudtam meg hogy 
tetszett bandi bácsinak a hozzáállásom és a 
kézügyességem na persze bíró lajos és 
félegyházi lászló voltak a mestereim még 
általánosban kezdhetek a hónap elején 
hatan voltunk az aprócska ablaktalan 
dekorműhelyben de többnyire a környező 
városokat jártuk akkor még voltak kirakatok 
és ecsettel írt árcédulák a harmincegy forintos 
napidíjból étteremben ebédeltünk és még így 
is megmaradt a fele gyurival szerettem járni 
a vidéket gyál gyömrő nagykőrös utóbbiban 
bandi bácsi fia volt a főnök gyorsan lemosatta 
a lányokkal a kirakatokat állványokat üveglapokat 
közben egy másikkal reggelit készíttetett hozta 
a konyakot sört szóval délre már kész voltunk 
amikor láttam hogy hajregeneráló helyett 
hajgenerátort ír gyuri az árcédulára összepakoltunk 
majd szólj a faterodnak hogy holnap is 
szükséged lesz ránk egy hétig jártunk enni 
inni azért végül szépen kipofoztuk a boltot 
reggelente lacikával nyitottunk felhúztuk 
a rozsdás redőnyt kisöpörtük a műhelyt előkészítettük 
az aznapi munkához szükséges anyagokat eszközöket 
közben éva kávét főzött később futottak be a többiek 
ilyenkor előbb átmentünk a közeli presszóba szóval szép 
kis társaság voltunk de a munka haladt kiállításokat 
rendeztünk a kisváros ünnepségein mi 
díszítettük a tribünt utáltam a hólozást 
a selyem folyton kicsúszott a kezemből de 
a tűpárnát szerettem olyan volt a csuklómon 
mint egy kis sündisznó sosem sikerültek egyformára 
a hólok ilyenkor sanyi segített dél körül tovább 
lazult a munkafegyelem előjött a kanhumorizálás 
tudod ferikém kezdte az öreg én még össze tudom 
törni vele a kockacukrot nanana vigyorgott gyuri de 
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bizony sőt a százas szeget is beverem vele a falba ha 
kell folytatta a főnök és szemüvege fölött jelentőségteljes 
pillantásokat lövellt éva felé aki ilyenkor szó nélkül 
átvonult a presszóba ahol kis boci csoki is járt a 
szimplához bandi bácsi most lenne száz éves 
lacika annyi mint én gyurit is elvitte a mája 
de most a hétvégén újra a kisvárosban jártam 
anyák napján nemzetközi dobosgála volt aznap este 
eszembe jutottak a régi dobolásaink sanyival a 
műhelyben ecsetekkel püföltük a kartondobozokat 
vagy harminc éve nem láttuk egymást most 
felhívtam ezt az azóta nagy embert aki többek között 
armand zildjian személyes jóbarátja volt 
lehetek pofátlan sanyikám 
hány tiszteletjegy kell ferikém na 
ez a barátság
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Somoskői Bea

Beszélek róla

Ha itt van, nincs látásom. 
Ki nem mondott egyezmény: 
nem jön el mindig. Szabadon 
enged, gyámoltalan leszek. 
Van harag, megnyugvás, 
csalódás. Egyik sem írja le a 
ködös délutánok levegőjét, mikor 
sétálni indulok, és látatlanul 
velem lépked a macskaköveken.
Beszélek másokkal: figyelnek, 
mint rendes szeretőkhöz illik. 
Ölelnek és harapnak – a 
folyamat ismert sorozat, 
nem ad mást, csak igazolást 
a romlatlan test illatára. Nem 
hagy magamra, ha elkóborol 
is rám gondol: kettőnk 
kívánsága a megszállás.

Ujjak, karmok

Maradéka a régtől cipelt
megbocsátásnak: hamis
képet fest a lélek szépségéről.
Én sem vagyok több, mint
az, amelyet zsákmányomnak
tudhatok. Suttogott időről,
amikor tűznél ül, de nem hallom.
Azóta nem keresek ösvényt,
sem szarvasok nyomát.

Követni tanítottak, hallgatni
mások hagyatékát. Most
hátam görbe, ujjam néma.
Őrületbe hajló elképzelések
teremtőkről, szelídségről
és képtelen várakozásról.
Hagyott maga után
mozdulatokat és imákat –
semmit, ami bizonyítható.
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Farkas Arnold Levente

A szombati fejezet

Délután Eszterrel Leányfalura megyünk, a gyerekeket pedig átvisszük a nagymamához. Kettő óra kilenc perc. A gyerekek 
alszanak. A három-negyvenes révvel megyünk, négykor kezdődik a kiállítás-megnyitó a faluházban. Anett férje, Attila, fest, 
az ő kiállítása lesz most, Anna és Laci fognak zenélni.
Holnap Leventéékhez megyünk. El akartunk jutni hozzájuk a két ünnep között, de folyton betegek voltunk. Holnap visz-
szük a gyerekeket is.
Kettő óra húsz. Harmincadikán lesz a születésnapom. Eszter nem szereti. Azt mondja, túl közel van a karácsonyhoz. Leven-
tének adtam egyszer egy könyvet, de nem olvasta. Leventétől kaptam egyszer egy könyvet, de nem olvastam. Az ajándékok 
miatt.

A sárga fejezet

Próbálom disztichonba szorítani az esemes tartalmát, hogy a boltba érve el ne feledjem. „Tíz dekagramm gépsonka, szezám-
mag, zsemle, ha morzsa, persze banán is, öt-hat sárga banán.” Kissé elszontyolodik, jobb lenne a banán is, ha rímelne rá a 
banális, de ezt a szót most nem sikerül ütemek közé préselnie.
Item: utódaimra testálom minden vétkemet.
Mit jelent olvasni? A Vizsgálódások egyetlen igazán érdekes kérdése ez. Mit jelent írni? Az előzőnél semmivel sem érdekte-
lenebb kérdés. (Hogy is fogalmaz Nietzsche? Ez a számomra való.) Vegyük az orosz újság esetét. A hiba izgalmasabb, mint 
a javítás.

A pénteki fejezet

Radnára mentünk. Apám sok pénzt adott. Odaadtam az egészet a cigányoknak. Van, aki éhenhal. A halál oka: az étel hiánya. 
Van, aki ételmérgezésben hal meg. A halál oka: az ételben jelenlévő szín. A név neve, ha névtelen, értelmetlen az értelem. A 
szem szeme, ha szemtelen, ártalmatlan a kényelem. Azon gondolkodom, hogy lehet-e minden fejezetet ugyanazzal a mondattal 
kezdeni? Van, aki ételmérgezésbe hal bele. Azon gondolkodom, hogy meg lehet-e ismételni a halhatatlanság izzadságszagát? 
Apám haragudott.

A zöld fejezet

Zoli mondta reggel a hajón, hogy decembertől meg fog szűnni a brikó. Tudom, mondtam én reggel a hajón, előző este 
hallottam a rádióban. Ki is kapcsoltam, ne szóljon muzsika. Csöndet minékünk, hallgatást.
 Meglehetősen szomorú dolog ez, már csak a reklámújságok miatt is. A reklámújságokat nagyon szeretem, főleg a brikóét, 
mert jó nagy, és kiváló minőségű papír, igen jól ég, sőt nagyszerűen. Már nyáron elkezdtem gyűjteni a monumentális brikós 
újságokat, és alig vártam, hogy jó hideg tél legyen, előre élveztem a begyújtás örömét.
 A brikó megszűnése tehát azt jelenti, kevesebb lesz idén télen a meleg. A teszkónak is könnyen éghető újságai vannak, de 
semmi sem tart örökké. A hajó is gyakran leáll. Lassan már nem lesz hely, ahol a megszűnő dolgokról beszélhetünk. Amióta 
megrendeltem a fát, mínuszban vagyok.
 Mi az a munkahelyvédelem?
 Olyan az életünk, mint a brikó: barokkos. A festett látszat mögött természetes és elkerülhetetlen pusztulás.
 A minap Piroska jajongott a tanáriban. Bocsánatot kért, mert jajong.
 Mindenkinek joga van a jajongáshoz. Just murmugandi, azt hiszem, a rómaiak így hívták ezt. Éppen ebben áll a különb-
ség a diktatúra és a demokrácia között. Mindkét rendszer megköveteli tőlünk, hogy azt tegyük, amihez egyáltalán nem fűlik 
a fogunk, az utóbbiban azonban helyet adhatunk nemtetszésünknek.
 Piroska azóta hiányzik.
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A csütörtöki fejezet

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy tévedés. Ez a tévedés abban áll, hogy a szerda már harmadik napja nem mozdul a 
csütörtök felé. Határozzuk meg az álregény fogalmát, ha már szerda van. Csak arra ügyeljünk, hogy ne mondjunk csütör-
tököt.
 Az álregény nem azonos a rossz regénnyel, hiszen egy valódi regény is lehet rossz regény. Az álregény ismérve, hogy írója 
valóban tehetségtelen.
 Tegnap felvettem azt a srácot, aki már tegnapelőtt is stoppolt, hiszen szerda van. Az a srác azt gondolja magáról, hogy 
szabad. Szentendrén utcazenél.
 Tegnapelőtt azért nem vettem fel, mert benn állt a busz a buszöbölben, nem tudtam volna megállni. Megálltam tehát, 
hogy felvegyem. Tegnap azért vettem fel, mert szerda van. Nem állt busz a buszmegállóban. A Lapidáriumnál stoppolt, nem 
a pataknál, mint a szerdát megelőző szerdán.
 Erről van egy aranyos történetem, de nem mondom el. Hol a gitárod, kérdeztem. Most egy házat építünk Pomázon, 
felelte. Sörösüveg volt a kezében, úgy szállt be, nem kötötte be magát.
 Nem akarok erről az emberről mesélni. Szabadsága sérti az én szabadságomat.
 A bűn maga a létezés. Határozzuk meg a bűn fogalmát, ha már szerda van. A bűn színe szerdán fekete.
 A felelősségtől való rettegés távolról sem lehet azonos a szabadsággal.
 Lukács a tulok gyomrában talált halakkal eteti a sast. Az oroszlán az angyal tétova szárnyait tépázza áprilisban. A látvány 
a templom párkányáról gyönyörű és bizonytalan.

A piros fejezet

Ha valaha regényírásra adnám a fejem (úgy értem, írnék egy valódi álregényt), keresve sem találnék jobb regényalakot apó-
somnál. Persze nem azzal kezdeném, hogy ezerkilencszáznegyvenhét augusztus tizenhetedikén született Visegrádon, hanem 
azzal a jelenettel indítanék, amikor Uzival hármasban feldobáltuk a kukoricát a garázs fölötti padlásra.
 Egy esős októberi napon Uzi fent állt a padláson, apósom a létrán, én pedig hordtam a zsákot a remorkáról. Egy vi-
szonylag éles kés segítségével kiszabadítottam a zsák száját, vödörbe öntöttem belőle a kukoricát, majd a sárga vödröket 
apósom kezébe adtam, aki Uzi kezébe adta, ő pedig terítette a padláson a kukoricát, mint a Jóisten a mennyek országában 
a hópelyheket.
 Közben az irodalmi Nobel-díjról beszélgettünk. Szeptemberben olvastam egy könyvet a témában, Esztertők laptam 
valamelyik karácsonyra.
 Apósom azon a véleményen volt, hogy Jókai is bizonnyal megkapta volna, ha nem hal meg idejekorán, hiszen Viktória 
királynő kedvenc olvasmányai közé tartozott Az arany ember, a magyar Midász király története. Próbáltam érvelni a minő-
ség szempontja mellett, mert csak később jutott eszembe a döntő érv: Jókai ezerkilencszáznégyben hagyott itt bennünket 
(persze nem minket), az első Nobel-díjat pedig ezerkilencszázegyben osztották ki.
 Jókai tehát háromszor-négyszer megkaphatta volna, Tolsztoj azonban soha nem kapta meg (ellentétben Adyval, aki bele 
is halt).

Az első fejezet

Kezdjük mindjárt az elején. Határozzuk meg pontosan, mi a lyuk.
 Lyuk. Kettőspont. Fényáteresztő-képességgel rendelkező hiány.
 Tegnap a néne szőlőt hozott nekünk. Lelkünkre kötötte, hogy mossuk meg jól, mielőtt a gyerekeknek adunk belőle, mert 
az Ildi gyerekeinek hasmenése lett tőle.
 Volt ott egy kép. Egy akt. A bal felső sarokban két körte volt. A körték erotikusabbak voltak, mint az akt mellei. Jézus 
első csodája ez.
 Négy fia volt. A sas csellózni tanult.
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Csabai László

Válság

 (operett)
Nincs mit mondani. Éva cukros löttyöt szívogat, Ernő alkoholmentes sör habjának apadását figyeli. A falatozó az Álmos-
tónak az elvadult szőlővel borított homokdomb felőli végénél van, onnan a községből már csak a templomtorony látszik. 
Ernő emlékszik, harminc évvel ezelőtt nagy horgászélet volt itt, apjával karnyi süllőket fogtak, a víz aztán, ahogy általában 
is elvadultak a környéken a viszonyok, hozzávadult ezekhez.
 A terepbejárás a vártnál könnyebben ment, régóta fásult unalommal néznek már egymásra, az osztozkodás sem változ-
tatott ezen. De a hajdani kedves helyszín pusztulása elkedvetlenítette a férfit. Viszont már érkezéskor jóérzéssel nyugtázta, 
hogy legalább a falatozó megmaradt. A teraszt kimérő muskátlis hordók, a mindig billegő fémasztalok, a pult és a belső tér 
szerény, de ízléses berendezése. Végig ez járt a fejében, míg a közös – vagyis, immár megosztandó – örökséget szemlélték, s 
visszatérve, szinte öntudatlanul, beültek, és rendeltek. Enni. Birkabordát. A személyzet, Ernő nem ismeri őket, nyilván egy 
család, egy öreg, de izmos pincér, egy fiatal, de izmos pincérfiú, és egy valószínűtlenül kövér lány, meghajolnak. És itt véget 
is ér a mindenmindegyben beállt szünet, mert hármójuk visszahúzódásával egymással kell foglalkozniuk, és régen nincs, mit 
mondani…
 Volt az a szombati „kirándulás”. Ernő akkor már – valóságosan – bérletet váltott a Fehér Arszlán panzióba, Éva pedig 
két munkatársnőjével közös találkaszobát bérelt a Jósavárosban. De ha hazajött a gyerek a katolikus internátusból, tartották 
magukat. Rotyogott a húsleves, sercegett a sonkával töltött sajt, pirult az aranygaluska, mosolyogva osztották ki a tányért, 
majd adták Évának, akinek monopóliuma volt a szedésre. Családról, ismerősökről beszélgettek, mint ahogy valaha őszintén 
is tették. Kedélyesen hazudoztak. Ha Ernő Szicíliába repült vele, hivatalosan szakmai utat jelentett be, ha Éva pár napra 
hozzá húzódott, úgy beszéltek a dologról, mintha barátnőjéhez készülne. Neveket soha nem mondtak.
 – Nézzétek csak nyugodtan tovább a meccset, értem fél négyre jön Kálmi, kirándulunk egyet, nem tudom, meddig 
maradok… – vetette oda akkor mégis Éva. A kis Ernő leszegte, a nagy Ernő félrekapta fejét és – évek óta először – égővörös 
lett az arca. Ez egy szombat délután történt.   
 Kap kéz alatt százezret, azt’ kalap! – feleli Ernő Évának. Nem esik jól Ernőnek az a megszólalás, ez a másikkal kényszer-
kapcsolatba-kerülés, mikor pedig végre jó szemlélni valót talált: a pincérfiú dobókockával játszik. Kiveti az alumínium 
tálcára és izgatottan várja az eredményt. Ha meg van elégedve, megcsókolja, ha nem, hüvelyujjával ránehézkedik, mintha 
agyon akarná nyomni a gyalázatost. Vicces. És akkor Éva felhozza Tanyás Janit!
 Benő bácsi utód nélkül halt el, Ernőt szerette, mert a kilencvenes évek elején behozott neki Belgiumból egy özönvíz előtti 
Mazdát, hálából hát ráhagyta a tó melletti szántót. Pontosabban kettőjükre. Ezzel bosszulta meg magát a külvilág előtti nagy 
színjáték. De Éva és Ernő megegyezett. Most. Mert azért jöttek ide, a tóhoz. Ernő bökött egyet a kanális egyik kanyarjánál, 
képzeletben meghúzták a mezsgyét, és Éva rábólintott. De itt van ez a Tanyás Jani. Aki segített Benő bácsinak a föld dolgát 
intézni, aztán a legvégén másban is. Most híreszteli lépten-nyomon, hogy az öreg harmadolni akarta a földet, hogy neki is 
jusson, és írt is új végrendeletet, amit valakik elsíboltak.
 Ernő nem veszi le szemét a pincérfiúról (az is vissza-visszapillant rá) s legyint Éva aggodalmára.
 – Azok az állítólagos tanúk épp olyan kocsmába ragadt taplók, mint a fölbujtójuk. Nem merne bíróság elé állni velük 
Jani, de hogy ne vajúdjon sokáig a dolog, kap kéz alatt százezret, azt’ kalap… – mondja Ernő
 „Nem maradhat következmény nélkül!” – fogadta meg magában Ernő akkor, azon a szombat délutánon, égővörös arc-
cal. Felvitte másnap Fruzsinát magukhoz (csak egy kis libát a számvitelről, nem a tartóst, hogyha balul sülne el a dolog, ne 
legyen belőle nagyobb gond), és komótosan vetkőztetni kezdte. Aztán nyomogatta köldökét, harapdálta nyakát, de csak 
akkor hatolt bele, mikor meghallotta, hogy Éva kulcsa fordul a zárban. Éva azonnal tudta, honnan fúj a szél. Teleengedett 
egy fazekat forró vízzel (kísértést érzett, hogy még alá is gyújtson), szép nyugodtan benyitott hozzájuk, és rájuk zúdította 
mindet. A liba utána hetekig kenegette a fenekét és a hátát, Ernő a jobb vállát, de akkor csak félredőltek, és meglepődve 
bámultak. Ernő erre azért nem számított. Fruzsina, a liba, semmit nem tudott, semmire nem számított. Éva nem bámulta 
őket. Gyufaszálakat tördelt a konyhában, és egyetlen dolog járt a fejében: „Ez nem maradhat következmény nélkül!”
 A dobókockát azonnal zsebre vágja a pincérfiú, ahogy visszatér az öreg. Mégis későn. Az öreg hívogató mozdulatokkal 
előveteti vele. A fiú úgy szorítja a tenyerében, mintha a lottó ötös, vagy ikertestvére dögcédulája lenne. Az öreg erővel kifejti. 
Elmosolyodik, és ad a fiú fejére egy barackot. Reccsen a koponya. A fiú aztán Ernőre mutat. Ernő örül, már épp jelezni 
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akarta, hogy nem várhatnak végtelenségig a sültre. Felemeli az óráját és rábök, holott pár lépésnyi távoltásban vannak csak, 
mondhatná is, de alkalmazkodik azok néma beszédéhez. Ekkor viszont a fiú kinyitja száját és súg valamit az öregnek. Sug-
dolózni kezdenek, és Ernőre pillantgatnak. Bemennek a raktárba, aztán visszatérnek hárman.  Mutatják a lánynak Ernőt, és 
már hárman sugdolóznak. Elmegy a lány, elmegy az öreg. A fiú előveszi a kockát, s már vetné a tálcára, mikor észbe kap, és 
gyorsan zsebre vágja.
 „Most te következel!” – mondta magának Éva, mikor a huszonnyolcadik revansra készülve, egy hajnalban kiszállt az 
ágyból. Le-föl sétált Ernő előtt, próbálgatta, nem mímeli-e a másik az alvást, aztán az előszobában termett, előkapta a férfi 
kabátjából az útlevélkártyáját, és egy fűtőszál javító stifttel áthúzta az azonosító kódot. Ernő még aznap este visszatért. Nem 
Korfuról, Ferihegyről. Arcán látszott, hogy nem csak a becsekkolásnál támadtak rá. Lehányta ruháját és disznósajtot kezdett 
falni. Évának nem tetszett a falás, megjegyzéseket tett. Ernő felkapott egy kést, és Éva fejének irányozva eldobta. Az, célt 
tévesztvén, a kenyeres kosárba fúródott. Ernő higgadtan konstatált: – Most te következel!
 – Én nem ezt érdemeltem! – mondja a pincérfiú terítéskor. Ernő elengedi füle mellett a megjegyzést, mivel azonban a 
fiú megismétli, fölsejlik benne, hogy esetleg rá vonatkozhat. A fiú arcát fürkészi. Éva is. Legyintenek. Éva megint felhozza 
Tanyás Janit, de Ernő félbeszakítja ugyanazzal, amivel az előbb lezárta az ügyet.
 A fiú leül, babrál a sótartóval, párás szemmel felnéz mindkettőjükre. Közben felsorakozik mögötte az öreg és a lány. Az 
öreg biztatásképp ráüt a fiú vállára, a lány hmmm-get és dobbant a lábával. A fiú esdeklően néz Évára, aztán Ernőre, végül 
csalódottan felsóhajt: – Én nem ezt érdemeltem!
 – Győztél – mondja egyszer Ernő Évának egy végtelennek tűnő közlekedési dugóban. – Legyen tiéd a ház. A cég a ne-
vemre kerül, a különbözetet kifizetem járadékban. Éva eltakarja arcát, nehogy a férfi észrevegye rajta az örömöt. Ernő látja 
a mosolyt, mely alig képes már megszépíteni Éva gyűlölettől és sírástól duzzadt arcát. Ernőnek öröm az, hogy arra gondol: 
„Hiába mosolyog, ez annyira szar, hogy, itt nincs már olyan, hogy én győztem, vagy te győztél…”
 – Nem bántotta magát! – mondja a pincérfiúra mutatva az öreg. Ernő csodálkozva tárja szét karját. Éva ajkához kap. – 
Vagy igen?! Mit ártott magának!
 Ernő hebegi, hogy esze ágában sincs bármi rosszat feltételezni a fiúról, de az apa félbeszakítja. – Akkor mért mondja neki, 
hogy faszkalap?  Ha baj van a szervírálással, hívjon engem, de azt nem hagyom, hogy őt bárki bántsa!
 Ernő egyszerre védekezőn és megadóan emeli föl kezét, Éva kapcsol:
 – Te, amikor a Tanyás Janiról beszéltünk…
 Ernő is kapcsol:
 – Tisztelt uram, félreértésről van szó. Nem akartam megbántani a gyermekét…
 – Asziszi, a fíjja vagy! – nyerít fel a lány. A háj hullámzani kezd rajta, fogszabályozójának minden perce látható, úgy 
kitátja száját kacagtában. Szemét megtörli, nehéz elhinni, hogy ettől jobban lát, annyira foltos szemüvege.
 – Ő a testvérem. Mindannyian testvérek vagyunk. Ha a fiam, akkor is a testvérem – világosítja fel Ernőt az öreg. Ernő a 
fiút tizennyolcnak a férfit hatvannak becsüli, de most nincs idő ezzel foglalkozni.
 – Vagyis a testvérét… Arról van szó, hogy egy örökségi ügy kapcsán megjegyzést tettem egy bizonyos személyre, azzal, 
hogy kap ennyit és ennyit azt’ kalap.” – magyarázza az esetet félénk sietséggel Ernő. A három egymásra néz. A fiú szólal meg 
elsőnek:
 – Én nem ezt érdemeltem!
 – Már megint faszkalapozik! – dörren a lány.
 – Félreértettek. Megint félreértettek. Nem faszkalap-ot, hanem azt’ kalap-ot mondtam…
 – Mit képzel, hon van? A csungelben? Műveletlen!” – szakítja félbe az öreg Ernőt. – Bejön egy békés hajlékba, és káro-
molja a testvérünket, aki semmit sem ártott magának!
 Annyira messze az már! Ernő abban sem biztos, megtörtént-e. Az Édenkert folyója, a Túr, fittyet hányva a gravitációra, 
meg se moccan. Kölyökszellők fújdogálnak. A gátőr kunyhójánál horgász mártogatja a botját: eleven gémeskút. A fák a 
folyó közepéig hajlanak. Néha egy bogár esik be róluk a vízbe, és a víz apró fodrozódása zavartalanul eléri a partot. Mint 
egy dilettáns festmény. Pedig valóság. És az is, hogy egy lány, akinek olyan a dereka, mint a Túrt kísérő jegenyéknek, és 
olyan tisztán szőke a haja, mint a nedves gyökérre tapadt fűzlevélnek, végre odaül mellé. Ez életének legboldogabb pillana-
ta, gondolja akkor Ernő, és még utána pár évig. Most, az ügyvéd poros könyveit és légypiszkos képeit nézegetve rájön, az 
édenkerti folyópart csak az ő fejében született meg, valójában közhelyes volt ott minden, mint egy dilettáns festményen. És 
azóta csak nő és nő körülöttük a közhelyesség. És bennük. És ismerőseik annyi végigcsámcsogott válási históriája után, ím, 
eljutottak ők is a közhelyesség tetőfokára: válnak – gondolja Éva is az ügyvéd poros könyveit és légypiszkos képeit nézegetve. 
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A nap perzsel, a szoba forró, porladnak az öreg falban a téglák, a pirosra festett bádogpárkányok lenszínűre hevülnek. Évának 
egyszer, abban az utolsó évben, mikor még kinyíltak a főiskolai építőtáborok, szőke haját ilyen fehérre szívta ki a nap. Az ár-
téri rétek ontották az elszabadult pókhálókat, s Éva a hajába akadt ökörnyállal úgy festett, mint egy százéves koporsóálomból 
feltámadt, az élethez nehezen visszaszokó, félve lépegető, a menyasszonyi fátyolból lett halotti fátyol foszlányait még magával 
húzó kisasszony. Kimerült volt Éva augusztus végére, csak akkor derült föl, mikor hajához, ökörnyál helyett végre már egy fiú 
is hozzásimult. Egy félénk fiú, akit neki kellett tanítania. Azért a pár napért volt érdemes megszületnie. És az utána következő 
pár évért. De Éva már nem biztos benne, hogy azok a napok és évek valóban léteztek. Hisz minden annyira messze van már…
 – Hetedlen ízig romlott a fajtátok! – vágja feléjük az öreg, és egy hosszú késsel elállja az ajtó felé osonni akaró Ernő és 
Éva útját.
 – Hetedlen ízig! – helyesel a lány, és nagyra tátja száját. Benyúl mutatóujjával, majdnem elnyeli öklét. A piszkálást befe-
jezve ismét kifelé fordul figyelme.
 – Én nem ezt érdemeltem! – panaszkodik a fiú.
 – Te hívtad be őket! – üvölti most már az öreg Ernőnek. – Te voltál az! Te verted Fisla Pista portáján a kolompot! Azt a 
rohadt kolompot! A kolomppal hívtad be őket!  Csak ver-ted, ver-ted, ver-ted a kolompot…– A „ver-ted” ütemére ugrál és 
csapkodja a fejét, mintha az lenne a kolomp nyelve. – Azok meg elözönlötték a falut, de te csak ver-ted, ver-ted, ver-ted…
 – Én nem ezt érdemeltem! – mondja a fiú.
 – Megbánjátok ti még ezt! – kiált az öreg, de kaszál egy nagyot a levegőben, mintegy jelezve, hogy most már csend le-
gyen. Azért a lány még hozzáteszi:
 – Hetedlen ízig!
 Meg sem szólal Ernő, míg Éva megtanácskozza anyjával a dolgot. Újabb CT, újabb műtét, esetleg korrekciós műtétek, 
rehabilitáció, akupunktúra. Az öregasszony sorolja tapasztalatait, s közben lánya hasára szorított kézzel próbálja megérezni 
azt a bizonyos szervet. A műtét jövő kedden lesz. Hétfő délben kell a klinikára befeküdni. Éva nem teszi le a mobilt, a me-
netrendet futtatja rajta.
 – Ha újra kezdhetném, megtanulnék vezetni, nem függnék mástól! – mondja Éva félig magának, félig megrovásnak. 
Ervin a tévét nézi, zavarja a nők beszéde. Nem néz Évára. Meg sem szólal.
 – Levágtunk egy bárányt. Enni fogtok! – int az öreg a lánynak, aki tepsit rak az asztalra. Benne két birkaláb.
 Ernő és Éva hangtalanul esznek. A hús faggyas, birkaízű. Sótlan is. Ez még a kényszerű, fájdalmas rágáson túl is zavaró. 
Ernő a sótartót keresi, a fiú asztalán van. A fiú hátrébb teszi.
 Esznek. Az idő kicsit mégis kisimul.
 Az öreg újságot lapozgat, a fiú lopva a kockát simogatja, a lány a sarkát húzgálja a padlón.
 – Nahát, a nyárligeti focisták idegenben megverték őket! Megverték! Ki gondolta volna?! – mondja az öreg, és a földre 
köp örömében. Mutogatja a fotót. A fiú is örül, és odarakja Ernő elé a sót. Azért megjegyzi: – Én nem ezt érdemeltem!
 Ernő tányérján elfogy a hús, Éváén még van pár csimbók. Félve nézi, de nem követelik tőle, hogy azt is fogyassza el. Most 
nem foglalkoznak velük. Ernő és Éva egymásra néznek. Lassan felállnak. Mint vékony jégen csúszva, megint az ajtóhoz kö-
zelítenek, ahol Ernő mégis hasznosnak vél egy búcsúszót. Az öreg felkapja fejét, mintha egy másik dimenzióból jönne vissza. 
Gondosan összehajtja a lapot és feláll. Nagy gondossággal ejti ki a szavakat, melyekben alig marad nyoma erős tájszólásának:
 – Bűnt követtetek el a fiam ellen, én viszont bűnt követtem el ellenetek. Hazudtam ugyanis, mert nem vágtunk bárányt, 
nincs is semmiféle bárányunk, a pásztorok szúrtak le egy hibásat múlt vasárnap, és pálinkáért cserébe itt hagyták. Kvittek 
vagyunk hát testvérek – mondja. És kezet fog Ernővel. Évának előtte kinyitja az ajtót, de, ahogy a nő lép egyet, rögtön be is 
csapja. A fiú meg a lány hosszú késekkel kezükben felugranak.
 – Hétkor jó lesz? – kérdi az öreg. – Ernő hebeg, hogy már megették a vacsorát, Éva hebeg, hogy mi lesz jó, és hogy siet-
niük kell.
 – Nem értitek, hogy nekünk nincs bárányunk?! – mordul az öreg, hangjában cseppnyi sincs az előbbi szívélyességből.
 – Meg akarnak lógni áldozat nélkül, állítom, meg akarnak! – sipít a lány. Az öreg pedig olyan hangot üt meg, úgy gesz-
tikulál, mintha nem csak megfenyíteni, meggyőzni is akarna.
 – Mondtam, hogy nincs bárányunk! Ugye mondtam nekik testvéreim? És mégis itt hagynának minket.  Mielőtt leszáll 
az éj, el kell végeznünk az áldozatot. (Ernő és Éva felé fordulva) Ezt ti is megérhetitek. Lemondunk rólatok, csak mert mél-
tóztattatok velünk elkölteni egy vacsorát? Csak nem képzelitek?
 Ernő felkapja a tompa, éttermi kést, amivel a sültet ette, és az öregnek vetődik. De valaki belé kapaszkodik, tompa, 
kíméletlenül kemény tárgy csapódik a halántékának. Elsötétül előtte a világ.
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Mikor Éva magához tér, és felfedezi, hogy azért fordított minden, mert fejjel lefelé lóg, minden morzsányi erejét összeszedve 
próbálja fölvetni fejét, s ettől a hiábavaló küzdelemtől kicsordulnak könnyei. Föladja. A környezet nyugvópontra jut. És a 
közepén Ernő van. Ernő homloka. Rajta a forradás. Azt a sebet Éva okozta, mert azon az estén, Ernő célt tévesztett kését, 
Ernő felhívására, a férfi felé irányozva, ö is eldobta. Ernő homlokán megpattanva csapódott be a mosogatóba. Most egy 
ugyanolyan kés, hosszú madzagon, egy rozsdás kampóra akasztva lóg. Mellette lóg Ernő. Ő is fejjel lefelé. Zsákot dobtak 
mindkettőjükre. A zsák most alattuk. Az öreg élesíti a bárdokat, a fiúnak magyarázza a pontos célzás menetét: szemtorna, 
levegővétel-visszatartás, irányított vállmozdulat, utána viszont szabadon engedett lendület. De Évát ettől jobban borzasztja 
az a kis apró seb. Ernő homlokán. A világ végére elmenne, csakhogy eltűntethesse, hogy visszaforgathassa az idő kerekét, 
addig a konyhai dobálózásig, vagy még korábbra, az első revansig. Nem, nem is addig, inkább addig a találkozásig, a Túr 
mellett, amikor a haja olyan fehéres szőkén lebbent, hogy nem lehetett megkülönböztetni, mi benne a hajszál, és mi az 
ökörnyál – emlékezik most (fejjel lefelé csüngve) Ernő is, Éva lehulló hajfürtjeit látva. Akkor azt gondolta, az illatosan 
gyöngyöző fűzágakhoz hasonlóan, Éva is valami parfümöt bocsát ki magából, azért ragadnak hajához a pihék, bogarak, 
szirmok. Megérintette a lány kellemesen hűvös, száraz haját.  Ki akart húzni egy pókfonalat belőle, de az csak nyúlt-nyúlt. 
És mikor egyszer sokáig feküdtek Évával a réten, majd a lány felállt, és elindult a töltés felé, valóságos uszony, egyre táguló 
pókfonálfátyol-uszony követte. Megbűvölten nézi Ernő, akkor, és most, és kicsordulnak könnyei…

 



72

ÚTI FÜZETEK

Nyerges Gábor Ádám

Nem lesz veled

Azt szeresd majd, aki rossz hozzád. 
Szerelmén, ha lenne, osztozzál. 
Úgy szeresd, mintha már nem élne. 
Ok nélkül, akármit remélve.
Hazudj, mert neked is hazudtak. 
Fájdalmad bántson majd, ha szunnyad. 
Akkor légy boldog, ha nem érzed. 
Részekben kapd meg az egészet.
Ringasson az, aki el se bír. 
Öleljen az, aki elcserél. 
Becézzen, miközben megátkoz. 
Csészédbe köpjön, ha teát hoz.
Hívd magadhoz. Nem lesz veled. 
Szeresd nagyon. Ő nem szeret.

Nem a madarakról

Persze, hogy nem a madarakról van szó. 
Ezek itt most még csak gyakorlatoznak 
felrebbenni egyszerre, sopánkodni, 
mivel az átmenet gyakorta hosszabb 
az elkövetkező jövőnél. Ezek 
nem vállalnak semmi komoly kalandot, 
meg hát hová is mehetnének, ebbe 
születtek, ehhez szoktak. Csak galambok.
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Turi Tímea

Körbe a kert

Udvarold körbe a kertemet, 
legyen hazám. Legyen árva. 
Legyen kire nem sértődni meg. 
Ne legyen törés. Legyen gomb a kabáton
és cérna. Készületlen nyíljon 
a szívem, a hangos. 
Nyíljon a virág ki, ne kelljen bontsam, 
bomoljon magától, tízszer.
Figyeljek jól, legyen mire figyelnem. 
Legyen ősz. Hervadjak hosszan, szépen. 
Udvarold körbe a kertemet, 
hogy ne kelljen tovább várnom,
hadd legyek én fenn a színpadon, 
és a néző is én, legyek százszor. 
Legyek a taps. Aki tapsol, 
a kritikus, aki mindig ott van,
és a vidéki lány, aki nincsen. 
Udvarold körbe a kertemet, 
az udvarlástól lesz csak a kertem, 
legyél az, akitől félnem kell,
ha nincs tolvaj, nem is lesz kertem. 
Legyél a kerítés, kedvesem, 
hogy mégse tudjak kihajolni, 
jaj, legyél a léc, hogy legyen rés 
mindig csak nézni a kintet.
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Kürti László

bibliai tájra

legelőbb csak azt mondani: megtetszett a térde. 
ott folytatni: képzelje csak, évek óta várom. 
nincs az a kincs, mit helyettem bárki más felélne, 
nincs az a térd, amit szét ne vetne a hiányom.
elbeszélni lassan, hogy mi legyen nekünk fontos, 
imák helyett fehér fátylak mossanak tisztára. 
jól ismerem azt a ködöt, amit terít, pont most. 
ne vetkőzzön, ereszkedjen bibliai tájra.

ami szárnyal

eltűntél, az éjek már szörnyen strapásak. 
álomba merültem, minden munka várhat. 
fölkeltem legvégül, úgy lett könnyű minden, 
hogy száradni hagytam izzadt hálóingem. 
arra gondoltam, hogy erényed új hobbi, 
istenfélelemből összefércelt holmi. 
sötétlik az utca, nyitva hagyott ablak, 
átjár a vén aszfalt kátyúbűz salakja. 
kerülgetve zúg el néhány teherautó, 
jól tudom, nem a bűz, ami ilyen fojtó. 
megidézlek néhány hajnali imával, 
nem az emlékezet, bűnünk, ami szárnyal.
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Boda Magdolna

Bolhák

amikor kisgyerek voltam 
és nyáron lepasszoltak nagyanyámnak 
a kukoricagóré alatt 
szerettem legjobban játszani a babámmal 
bár irdatlan mennyiségű volt ott a bolha 
csak pattogtak én meg naphosszat számoltam

a barátnőim már a bolha szóra is sikongattak 
de én nem csípésük miatt utáltam meg őket 
hanem mert nagyanyám rám parancsolt 
vetkőzzek meztelenre és rázzam ki a ruhám

aztán fogott egy nagy vödröt 
és a hideg kútvízzel leöntött

most már tudom 
ez pont olyan 
mint mikor szemedbe mondják 
nem szeretlek

csontig csurom vizes leszel 
és sose száradsz meg
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Kovács Kristóf

Bárányfelhők

Régi havak. Pocsolyák szegély alatt. 
Délután majd egy sört, 
de azt igazán. Barátom, 
lassan nincs mit meséljek. 
Valaki belép. Enikő az. 
Nem kurva, csak szép. 
Én vagyok a hallgatás, 
Te meg a törése. Megtörése. 
Nem is vagy meg. Nem is hallak. Nem is kell. 
Lábaddal keresztezel, 
folyásom gátja neved, 
kitalált magányod leszek.
Leszek. Leszek ez a vers neked. 
Hogy így képzeltelek. Te csak diktálj! 
Szívemre csak egy “bazmeg”-ot, és alá dedikálj. 
Gondolati fennsíkon. Szemem forgó-kereke, 
körbe-körbe sétálsz benne. Ezek csak. 
Ilyen szavak. Csak ezek mennek…

Egy

Nem nagyon szoktam, csak hogy megkérdezd majd 
és mondom én, hogy igen, úgy kezdődött 
Látta az Isten, hogy ez jó, fölsóhajt, 
foltok nagy égi tüdején, felhő, köd 
Köhög, szív széleit felköszörüli 
Nézi, látja azt, amit elfelejtett 
mint ki véletlen másét hazaviszi 
múltat lop ő (mint nőt, ha elszeretnek) 
Csecsemők, kik mindig ölben lehetnek 
gazdáik e háromnegyed szonettnek 
Istenek, ők azok,és még minden más is 
Ó, hát már szóljon ez is inkább Rólad 
mert Te élsz, él most bája minden szónak, 
de a jelen most épp nem aktuális
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Gucsa Magdolna

La Dame à la licorne

I.

Adogattunk egymásnak valami bort,
az esti sütésből vett friss bagettet, rák
maradt még a piacról. Megterített a parton,
a széles fémtányéron minden elfért,
a szánkban a kesernyés vasoxid és
a másik pontatlan utóízei keveredtek.
Odaát, a Rue St-Jacques alatt öt méterre,
a régi római téglaégető kemencébe
az utolsó munkás még épp becsempészett
egy adag tésztát, gyerekei torkosak,
nyelvük tövében megül majd ugyanúgy
az íz.

II.

Töltött mindkettőnknek
a vízszűrő kancsóból,
a csapból itt aligha illett.
Erre jött be a mádám,
jókedve volt,
ilyenkor szerette, ha előadtuk
érdekesebb történeteinket.
Ő volt az öregebb és boldogtalanabb
udvaronc, ő kezdett beszélni
- a politikus meg a szobalány
afférjáról, azt hiszem-,
s ahogy a szűrőben a salak,
a vele töltött nap hordaléka
lassan zárt, bolygathatatlan
réteggé ülepedett.
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III.

Nem ebben a semmilyen szobában ülök,
ez már a pár hét múlva felfakadó hiánya.
Mint az éles reggeli álomhoz egész nap –
a függönyhöz, a szikrázó konnektorhoz,
az üres könyvtámaszhoz
oda-odakapok. Itt van, de mire
kivehetném a teste határait,
mint egy hamis szemhéj,
az este mindig a retinára fordul.
Mit tudhatnék erről a rendről.
Az ötödik emeletiek
menetrendszerűen fellobbanó haragját,
amikor elcsoszog felettük, ha végül felmegy
a padlásszobájába-
elképzelni legfeljebb azt merem.
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IV.

Sűrű, lila hajnal.
Bejön és mellém fekszik.
Az olcsó parfüm, amit máskor
csak vizsgákra használ,
lassan párolog a testéből.
Odakint a gáztűzhely,
a frissen festett szék, a krumpli
a hideg vízben –
lustán kirajzolódó bóják
a hömpölygő éjszaka és a nappal
törékeny határán.
Csak fekszünk a miséig.
Mögöttem a parfümje, a tömjén -
tömör pillérköteg.
És már csak a tömjén,
mire megszólalnak a harangok.
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V.

Hazafelé kidobtam a törött sarkú cipőt.
Ötezer-tíz lépés meztelen talppal a parton,
csendes, sima beton, csak a zebra kövér csíkjai
türemkednek elő néha, puhák és langyosak.
A utcák feltorlódnak mögöttem, akár
a talpamban a gyors, apró szilánkok.
A lift jár. A lépcsőház üres, csak áramszünet
idején tolakszik ide a többi lakó.
A réz szőnyegfogókhoz koccan a körmöm,
alattam és tovább lefelé minden csak szövet.
A konyhakő kockás, mint az abrosz, és
tapad ugyanúgy, ha naponta mosod is.
Valaki az asztalon hagyott egy villát.
Hideg, mintha nem érintette volna
se nyelv, se tenyér.

Egyetlen vágyam
Mert ott van a kapaszkodó
a busz ajtaja mellett,
ahol az öreg a bőrönddel nem
bír már sokáig állni, de ha elengedi,
elzuhan, mire az ülésekig érne.
A tányérban a krumpli még meleg,
jobb, mint bármi, ami jutott a héten,
s hogy mit bánnék jobban:
ha nem jössz végül, és nem ettem meg,
vagy ha ideérsz, s nincs mit eléd tennem.
Mim lehetne másom, csak záruljon rám
az egyetlen, erre a változékony testre szabott csapda,
ha kibontanak egy rongyosládát
a mádámnál, jöjjön rám, ami jut.
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Oláh András

kerülőutakon

mióta megszaporodtak a zűrös esték
és otthon nem várta ölelés
mintha tudatosan kerülte volna a reményt
mellékutakon bandukolt lehajtott fejjel
taposva konokul a száraz avart
az ablakok résein kisurranó illatok
régvolt vacsorák emlékét idézték
kiapadt tekintettel kerülte a fényeket
a függönyök mögötti otthonok melegét
ahol még számított az idő
néha ajtó csapódott macska miákolt
kétségbeesetten jajdultak a fák is
de ő csak ment céltalan együgyűséggel
– kiszolgáltatva a mohó csöndnek
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Kováts Judit

Se nevük, se emlékük

Manapság tíz percbe telik mindössze a branyiszkói hágón átkelni, ha az alagutat választja az ember, s onnan Poprád sem 
sokkal több már. A hegyek gyomrában megtett villanyvilágításos öt kilométer után szinte rögtön felbukkan előttünk a pa-
nelerdő a Tátra aljában, s mögötte az irdatlan hegytömeg.
 A négysávos sztráda bevisz a lakótelepre, melynek egyik tízemeletes házában, egy régi bútorokkal és festményekkel 
agyonzsúfolt, szűk lakás nagyobbik szobájában, az ablak előtti öblös fotelben ül Wieland Anna. Ölében sötétkék bársonyba 
kötött kapcsos könyv, melyet nem nyit ki, olykor azonban meg-megrebben a keze rajta. Az idős hölgy egyedül – jobban 
mondva a macskájával – él a lakótelepi lakásban, s mindennapi szertartásai közé tartozik teaidőben a fotelben üldögélés.
 A lakóteleptől karnyújtásnyira a Tátra hófödte csúcsai magasodnak, de egy ugrás Késmárk, Lőcse, Farkasfalva vagy Kassa 
és Nádasd is, életének főbb helyszínei. Egy alig száz kilométeres sugarú kör a Felvidéken és a Szepességben, ahol évszáza-
dokon keresztül békében élt együtt szász és tót a magyarral, evangélikus a katolikussal. Ahol természetes volt, hogy három 
nyelven beszélnek, hogy Lőcsén a német és magyar darabok mellett Štúr szlovák nyelvű színművét is bemutatják Probstner 
Apollónia, a polgármester feleségének színpadán. És ahol 1938-ban, húsz év cseh uralom után, a kassai dóm előtt Horthy 
kormányzó ünnepi beszédében szlovákul is megszólal, és ígéretet tesz a szlovák nyelv és kultúra megőrzésére.
 A poprádi lakótelep hatodik emeleti lakásának ablakából tulajdonképpen semmi érdekeset nem lehet látni, s Wieland 
Anna sem a szemközti háztömb szürke panelblokkjait figyeli oly elmélyülten. A múlton rágódik. Azon a fényesen, amelynek 
legvégét gyerekként élte meg, s amelyről gyakran azt gondolja, jobb lenne elfelejteni, mint az ősök naplóinak gót német so-
rai között vagy a lőcsei magistratus jegyzőkönyveiben kutakodni utána. Nem azért szeretné olykor kitörölni az emlékezeté-
ből ezt a múltat, mert a hírnév és gazdagság mellett sóvárgó, reménytelen szerelmekkel, pusztító féltékenységgel, fékevesztett 
indulatból elkövetett gyilkossággal, eszelős öngyilkossággal van tele, hanem mert saját jövőtlenségét látja benne. Pusztán a 
neve és származása miatt. 
 Wieland Anna cipszerek sarja. Az utolsók egyike. Ősei valamikor az 1600-as években, a Rajna-vidékről telepedtek a 
Szepességbe, ahol generális ükapja a napóleoni háborúkban véghezvitt hőstetteivel szerzett a családnak rangot és birtokot. 
Habár meg kell mondani, hogy a Felvidéken az igazán nagy vagyonok nem a földbirtokból, hanem a kereskedelemből vagy 
az ércbányászatból származtak, és rang vagy cím nemigen kapcsolódott hozzájuk, minek köszönhetően a társadalom sem 
kasztosodott különösebben. 
 Mindazonáltal ebben a multikulturális és korát messze meghaladóan toleráns szepességi olvasztókemencében a hét év-
századon át vezető szerepet játszó, német gyökerű szászok vagy cipszerek magyarabbak a magyarnál. Németül beszélnek, 
intézik hivatalos ügyeiket, gyakorolják vallásukat, leveleznek és vezetik naplóikat, ugyanakkor császári gárdatisztként a ma-
gyar szabadságharcra esküsznek fel, amiért tíz év várfogságra ítélik őket, 1918-ban pedig képtelenek a csehszlovák államra 
hűségesküt tenni, inkább öngyilkosok lesznek.
 Mindezek ellenére, ha napjainkban megkérdezné valaki Wieland Annától, számára hol a haza, nem tudna rá válaszolni. 
Foteljében ülve rebben a keze a sötétkék bársonyba kötött kapcsos könyvön, amikor 1938 novemberének euforikus napjaira 
– a diadalkapukra, a díszmagyarba öltöztetett gyerekekre és öregekre – gondol, mert mindaz arra volt jó csupán, hogy hamis 
illúziókat ültessen a lelkekbe egy évszázadra, vagy még annál is tovább. Hiszen ha az első háború után két évtizeddel revi-
deálni lehetett a nagyhatalmak döntését, és a haza kimentette az idegen, elnyomó nemzet karmaiból az övéit, miért hitték 
volna, hogy másodszorra veszni hagyja őket?
 A Tátra felől fújó szél ritmusra veri az esőt az ablakon. A teaidő rég elmúlt, de Wieland Anna nem mozdul a foteljéből. 
Alexander Hunek, a farkasfalvi polgármester kora délután ment el tőle, jó órát időzött nála. Ő az első, aki Farkasfalváról 
több mint hatvan év múltán megkereste. Poprádra kellett beutaznia hozzá, nem mintha a tizenhét kilométer különösebb 
fáradságot jelentene bárki számára. Alexander Hunek számára kiváltképp nem, hiszen agilis fiatalember és olyan polgár-
mester, aki tenni akar a pusztuló falujáért, melynek gyakorlatilag a közepén van még élet, a széleken lomos, szemetes, 
szakadt ajtajú, törött ablakú putrik sorakoznak, jövedelem és munkanélküli cigányokkal, akik között az számít valakinek, 
aki segélyt kap. 
 Farkasfalva, egyetlen egy lengyelt leszámítva, száz százalékban szlovák falu. Az igazsághoz tartozik, hogy németek és 
magyarok, a maguk nyolc, illetve két százalékával, még a boldog békeidőkben is kisebbségben voltak itt, az új évezredre 
azonban írmagjuk sem maradt.
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 A polgármesternek nincsenek világmegváltó tervei, mindössze az elnéptelenedést szeretné valahogyan megállítani. 
Kitörési pontnak az idegenforgalmat és a kulturális értékek ápolását tartja, s ehhez a feltételek tulajdonképpen adottak: 
Farkasfalva könnyen megközelíthető, egyre nagyobb ütemben épül az autópálya, és Poprádon még repülőtér is van. A 
Wielandok ősi fészke, a 17. századi kastély a Rákócziak pénzverő házaként funkcionáló egykori kúriával pedig vonzó ku-
riózum lehetne a tátrai üdülőhelyek turistái számára. És az lehet a kastélyparkban Wieland Babett márványszíves sírja is, 
amely zarándokhellyé kezd válni, mióta Jan Chalupkához, a szlovák irodalom nagyságához fűződő reménytelen szerelmét 
megfilmesítették, színdarabot és regényt írtak belőle.
 A kastélyban a háború után a tanács rendezkedett be, majd amikor felépült az új községháza, a vetőmag nemesítő vállalat 
költözött be. A két szalont, a nagyebédlőt, a pipázót, a dolgozószobát és az emeleti nagyobb helyiségeket akkor szabdalták 
kisebbekre, műtrágyát, vegyszereket tároltak a csillagmintás, intarziás parkettán, amivel teljesen tönkretették, és az utolsó 
csillárig lába kelt a régi berendezésnek is, de mindennek ellenére, legalább volt gazdája az épületnek. A rendszerváltást kö-
vetően, az állami vállalat felszámolása után azonban kezdetét vette a pusztulás. 
 A bejáratot az elvadult tamariska bokrok, tuják, rózsalugasok teljességgel megközelíthetetlenné teszik. Legfeljebb oldal-
ról, egy rozoga kiskapun lehet belopakodni, de az ágak minduntalan az ember arcába csapnak itt is. A lépcső omladozik, 
a kétszárnyú ajtó leszakítva, az ablaktáblák betörve, a rozsdás zsanérokon a keretet nyikorogva hintáztatja a szél. Bent der-
mesztő hideg, bokáig érő törmelék, üvegcserép és bűz. A falakról a vakolat leomolva, a csillárok helyén csupasz drót libeg a 
huzatban. Csupán a mennyezet bordűrmintája emlékeztet a hajdani pompára.
 A kúria sincs sokkal jobb állapotban, annak ellenére sem, hogy a restitúció során Wieland Anna visszakérte. A kastélyról 
lemondott, az érte és a birtokért kapott pénzből, egy osztrákkal társulva, vegyes vállalatot alapított a felújításra, de mindösz-
sze a tető cseréjére és a manzárd kialakítására futotta.
 Több mint egy évtized telt már el azóta, a további munkálatokra azonban remény sincs: a pénz elfogyott, az osztrák társ 
eltűnt, ő pedig nagyon öregnek érzi magát. A kúria ajtaja bedeszkázva, a földszinti ablakok úgyszintén. A kerítést széthordta 
a lakosság, az udvart csak a kecskék miatt nem veri fel a gaz. A vadonatúj manzárdablakok és tetőcserepek kontrasztja az 
enyészetet még szembetűnőbbé teszi. 
 Wieland Anna nem szeret, és nincs is neki miért Farkasfalvára menni. Ha halottak napján rászánja magát, és tehénlepé-
nyeket kerülgetve meglátogatja az elvadult park mélyén a családi sírokat, az iszapos tó, a beomlott híd vagy a hamvába holt 
felújítás a pusztulásra emlékezteti.
 Alexander Hunek polgármester ezt a pusztulást akarja megállítani, s mivel Wieland Anna nem megy Farkasfalvára, ő 
utazik hozzá Poprádra, hogy Wieland Babett márványszíves sírjáról szót váltson vele. Wieland Anna folyékonyan beszél szlo-
vákul, és Alexander Hunek szimpatikus a számára, tetszik neki a lendületesség és a kezdeményező készség, amely Probstner 
őseire emlékezteti. Mégis, miközben az lelkesen és majdhogynem meghatódva emlegeti Babett és Chalupka szerelmét, végig 
az jár a fejében, hogy ki fogja őt eltemetni? Sorra veszi a rokonait: testvére fiát, aki másik országban, Budapesten él, aztán a 
többieket Németországban és szerteszét az amerikai államokban. A kérdést végül lerázza magáról azzal, hogy „ejh, minden-
kit eltemet valaki”, nyomban utána azonban azon kezd tipródni, hogy hová temetkezzen? Késmárkra a szülei és generális 
ükapja mellé, vagy Farkasfalvára, az elvadult park hátsó zugába, imádott nagyanyja, főispán nagyapja, a sírig szerelmes 
Babett vagy az öngyilkos Wieland fiúk közé, netalán Lőcsére, a Probstnerekhez, ahová valójában nem is lehet – jut eszébe 
hirtelen –, mert az lezárt temető.
 Wieland Anna nem a halált féli, most először rettenetes magánya ijeszti, s csüggedésében azt gondolja, fenébe a szülő-
földdel, jobb lett volna mégis elmenni. Egy pillanatig tart azonban csak a csüggedés, majd ismét meggyőzi magát arról, jól 
tették, hogy végül kicsomagoltak, mert az anyaországnak sem kellett minden magyar, s ha odaát már semmit sem tudtak 
volna elvenni tőlük, az internálást és a kényszermunkatábort nem ússzák meg, hiszen származásuk miatt pont olyan népel-
lenségnek számítottak volna, mint Albert nagybátyjáék. Márpedig ellenségnek lenni a szülőföldön, ahol azokat is ismeri az 
ember, akik őt ellenségnek tartják, egy fokkal mégiscsak elviselhetőbb, mint vadidegenben. Még akkor is, ha ez a vadidegen 
valójában a haza.
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Nagy Zsuka

Szerelemcsütörtökdobszerda

Somlyói Annának és Kováts Juditnak
Dsida-hanggal – -

Nem lesz csatlakozás. Több évtizednyi késést jeleztek.
Aszva ülünk igaz történeteken. Úgy mint a vermekben
tizenévesen. Kiskedden, dobszerdán, szerelemcsütörtökön.
Nagypénteken. Kezünket marja lúg, hamu, kender
fejünket petróleum. Tetves-emlékezet. Lihegő-kiguvadt
szemek. Áporodott hagymaszag. Vizelet. Ürülék. Meddő
jelen. A lélekről senki nem beszél. Ha van. Sebes. Bűzös
az is mint a test. Mi a haza a nemzet. Ki van ki ellen.
Mi ez a harc. Mire képes az ember. Csak magyar, zsidó,
román, orosz, német. Az istállókban katonák. Oroszok.
Részegek. A frontvonal. Vér, ondó, szétszaggatott harisnya.
Nemi fegyverek. Szégyenakasztott. Agyonlőtt nőnemek.
Szavanincs gyalázat. Állatok Vágya. Félelme.
Állomás rég nincsen. Lebombázták. Sors rég nincsen eladták.
Csak az úgy van. Szerencse sincsen. Csak egyenruhák.
És benne ideológiák. Szeretném ha valaki rám mosolyogna,
és szerettem volna úgy, mint ahogy Szűz Mária. De akkor
senki nem aludt. Senki nem szólt. Kiszaggatták a kezemet.
Vittek. Nyúztak. Kövér vércseppek hullottak a lábam közül.
Égő gyertyacsonk. Lábam között őrület. Megtagadva és eltitkolva
minden mi lehettem volna nagypéntek szerelemcsütörtökdobszerda. –
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Markó Anita

A test feltámadása

Micsoda büntetés lenne
a test feltámadása.
Apokalipszis utáni sétáló pokol.
Már élve is nyüves a test,
mert nem por,
valami szétmálló massza,
Szodoma és Gomorra
belül a világ.
Kilónyi tehetetlenség
és fájdalom.
Nincs diadala az észnek,
A zárt héjban rohad,
és kifelé hangszigetelt
minden sikoltás.
Talán a mennyország
az immaterialitás.
Ne akard, hogy higgyek
a test feltámadásában.
Mert akkor:
nincs remény.



86

ÚTI FÜZETEK

Holdasi-Szabó Zsuzsa

Dráma

K normakövető magatartást folytatott,
nem tört be ajtót, ablakot,
seprűt ragadott éles kés helyett,
és mélázott a sosemvolt szilánkok felett.
Mielőtt belépett a házba, cipőtalpat törölt,
közben az unalom az életére tört,
úgy élt, mint egy másik ember,
aki lélegzik, de élni nem mer.
Merev testtel dőlt s aludt,
szeszélyes álmoknak nem nyitott kaput,
reggel befizette a sárga csekkeket,
és tejet ivott szódás bor helyett.

(Előzmények:
K egyébként Béla volt,
fütyörészett és dalolt,
elitta az életét,
füstös bárokban zenélt.)

Miközben valóságshow-t nézett, félrenyelt,
többé nem ivott, és nem énekelt,
most ott fekszik a föld alatt,
ha nem támadt fel, hát ott marad.
Se mennyország, se zord pokol
halálon túl nincs sehol,
ki éltében nem támadt fel,
holt marad,
testéből némi por marad,
testéből némi por marad.
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Szabó Imola Julianna

Születés

Az üveggolyó úgy gurult neki a falnak, mint Anya hasa, amikor kipottyant Marika. Hamar jött. Isten szerelmes lett belé 
azon a reggelen és elrabolta. Apa olyan halkan és visszafojtva sírt, mint ahogy a vezetékben megy a folyóvíz. Nem hallottuk, 
mégis szomjaztunk. Marika meg akár egy lepke felszállt az arctalan Istenhez. Többé nem volt ima, aminek hittem volna a 
szavait. Anya szemében megrepedt a fény. A bánat selyempapírként gyűrődött ránk. Hajtogattuk így is, úgy is. Anya min-
denben Marikát látta. Apa az ürességről beszélt. Hogy annak nedves és üreges a gyomra. Megéheztünk. Anya alig főzött. 
Marikát etette volna a nagyra dagadt melleivel. Néha belerajzolta a kis kezét a lisztbe. Belefújtam. Tűnjön el. De Marika még 
a körhintán is ott ült. Anya azt hitte, én vagyok ő, és kiabált. Hiába nőttem meg, vasgolyó voltam. Marika helyett, nehezék. 
Hiába fetrengtem festékbe, hiába maszatoltam Apa méregdrága akvarelljét. Kő voltam a repedt falban, dagadt és nehézkes 
árnyék, amit szívesen gurítottak a Nagymamának. Ott más volt. Porcukor ült a bútorokon és forró volt a konyha. Marika 
meg mintha a zsebében lakott volna a többi gyerekkel, akikről nem beszélt. Ott csak én voltam. Könnyű labda. Felemelt 
az ölébe és csiklandozta a ruganyos pocakom. A Nagymama engem látott, magamat szerette bennem. De Apa jött. Arcán 
élére vasalt hegek. Anya takargatta a vörösre zokogott szemeit. Szégyellte. Szégyelltem. Nem tudtam, hogy mi segíthet. 
Marika már az ágyamat is belakta. Vasalt kisruhák aludtak a párnán, mire hazaértünk. Meztelen lett az álmom és hideg a 
paplan. Óriás Marika elrabolta Anyát és Apát. Levendulát gyűjtöttem. A molyok ellen hat, talán a  halott gyerekek is félnek 
tőle. De Marika megfogta Anya tűszerű ujjait és bevarrta a kabátok zsebébe. Tél ült a mellkasomra, pamut-fehér hó. Anya 
mosta a hátam, pedig már egyedül is tudtam volna, sikálta a fogam, és nem hagyott beszélni. Visszafelé nőttem. Ha már 
így akarta. Néha bántam, néha nem. Hajtogattam belül egy világot, amiben minden nagy és felnövök benne. Kívül az üveg 
Marika maszatos arcát mutatta, törékenyen és védtelenül, ahogy Anya akarta. Marikát apránként nyeltem magamba, mint 
egy árnyékot üvöltés közben. Elfelejtettem a nevem. Összementem. Anya egyre kerekebb ámulattal mesélt este, Apa egyre 
türelmesebben nézte az időt a karóráján. Lassan nem volt visszább, nem volt kisebb, nem volt régebb. Halak úsztak a zöldes 
tengeremben, fürdette a Nap a pikkelyüket. Üveggolyó, szemben a fallal. Gurul, csattan, folyik a víz. Tátognak a papírhalak. 
Úszom a légüres térben, Marika kacag.

Varródoboz

Apa illata a szekrényben élt. Könnyű nyári estéken bújt elő csak. Befészkelte magát az orrba és nem engedett be mást. Se 
virág, se a szél. Csak Apa. Kesernyés pára az üvegajtón, sorra lógatott zakók. Apa átláthatatlan vonalakra építette a napjait. 
A keskenyre és a szaggatottra. Kifejezetten azokra, amelyek nem visznek semerre. Párhuzamosok nélkül, lassú és csendes 
vonulásban távolodott tőlünk. Anya pontként figyelte cikázó mozdulatait. A szekrény pedig egyre többet nyílt ki. Apa nél-
kül öltöztette magát. Zoknit húzott, kalapot vett és elment. Valahova. Magával vitte az asztalt, a széket, és a lámpát. Anya 
próbálta őket a kilincshez kötni. Vaskos madzaggal fonta körbe a testük, de azok menni akartak. A kenyérrel, a fénnyel 
és Apámmal. Húzták magukat túl az ajtón, ki az utcára. Anya meg a dereka köré fonta a madzagot, mintha Apám karja 
lenne. Lassan bomlott ki a sprőd fonál. Apa csak ment, meg sem állt. Vitte őket, a fényképezőgéppel, a bőrönddel. Nekünk 
a mosógép zakatoló dübörgése és az öreg varródoboz maradt csak. Anya ledobott szennyesként zuhant a padlóra. Csont 
nélkül terült el a régi szekrény helyén. Néztem a hús és vér nélküli anyagot. Meg akartam varrni. Kimosni és fércelni, majd 
újrafonni a szálakat, és kilógatni a szélbe. De Anya mozdulatlan feküdt. A szemei úgy csüngtek a mennyezeten, mint egy 
gomb a ruhán. Percek kellettek, amíg elengedte a fehér fal magányát. Az ölébe vette a varródobozt, finoman felnyitotta. Üres 
volt. Kivette a láthatatlan tűt és varrni kezdte a levegőt, a fájdalmat és Apám illanó illatát.

Mag

Fogyott tegnap óta. Hiába kérleltük, hogy egyen még. Ami benne lakott sokkal éhesebb volt nála, kristályfényű alagutakon 
nyelte el a testét. Nagymama tűrte. Vékony lett, mint a kopasztott libanyak. Anya kanalanként tömte. De csak a mája puk-
kadt ki és apró léggömbként repült fel a gyomráig. A bánat fújta feszesre, a rák harapta ki. Anya a cseresznyéket szorongatta, 
mintha Nagymama szíve lenne. Piros és kemény. Ültek. Hallgatagon és félszegen. Anya vizet töltött, Nagymama szelíd 
alázattal kísérte a kezét. Összeért a tekintetük. Hallgattak.
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Régen a kertben volt ekkora csend. Az asztalterítőről ömlött csak az eső. Műanyag emlékek. Szintelen és szagtalan esőcsep-
pek. Anya törölgeti. Nagymama nézi a halat a tányéron. Kék szemek, homályos viharok. Nem eszik senki, a gyomrunk 
satuba szorult. Anya felugrik és elrohan. Nagymama nézi a kövér felhőket, mint egy vastag paplant. Fulladunk.

Nagymama hajszálanként varródott a halálhoz. Anya hiába fésülte. A bőre lassan keményedett és puhult vékonnyá, hogy a 
csontok kibújhassanak alóla. Köröket írt a levegőbe, egyre kisebbeket. Aznap csak felemelte az ujját és feltartotta a plafon 
felé. Megfordult. A deszka mereven támasztotta a testét, mint régen a cseresznyefa árnyéka a hátát. Nagymama hajnalban 
bújt ki a fehér hálóingjéből, meztelen vitték az Angyalok. Könnyű hajóként lebegett át Anya arcán, aki csak ült, nézte az 
egymáshoz száradt cseresznyemagokat. A fésűt, az üres ágyat. Hallgatott.

Az üveg bőre

Reggel más arca van a halálnak. Frissebb és könnyedebb. Éjszaka magára húzza az alvilág összes anyját. A méhüket, a fo-
gukat. Elveszik bennük. Nagyapa hajnalban ment el. A kórházban lemérték, mint egy megfáradt malacot, ami már nincs 
vágósúlyban. Túl könnyű lett. Ismertem a súlyát. A körvonalát és a szagát. Kislánykorom óta vonzott magához, mint a 
mágnes. A tó. Benne lakott a város. Házakkal és utcákkal, keskeny kéményekkel és lámpafénnyel. Néztem, a szemein át, 
ahogy mocorognak az emberek, a tárgyak. Üvegváros. Ólom és öntött fény. Soha nem láttam, ahogy alszik. Nem láttam 
a szemhéját, mint ajtót. Csak a mozdulatlanságot, csak a kirohadó falak sárgálló foltjait. Akkor is csak feküdt. Mint egy 
félrefújt üvegpohár, amit kitettek. Nem sikerült. Túl színes és kemény lett. Csálé. Emberi. Tisztán láttam benne a halakat és 
a savós eget. Messze nyúltak az arcán, a csontjain. Akár a fák a domb oldalában, belenyugodtak a Nap szaggatott fényébe az 
érzékei. Békésen. Másik anya ette és falta szét. Másik születés bontotta apró szilánkokra. Kimosott csillagok a fehér folyo-
són. Finom bőr, mint a homok. Kavicsok az ujjaim. Maradnék vele a hűvös és négyszögletes várakozásban. De ez csak test. 
Megtört forma, kifosztott szín.

Egy örökkévalóságot töltök vele, képzeteimben a fölvételek csöndes rendben váltakoznak, mint a diavetítés.
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Jassó Judit

A nagyapa 

Úgy szeretnék most egy nagypapát. Ez jutott eszembe, mikor egy reggelen munkába igyekezve, magam elé engedtem egy 
idősebb urat. Dalmatát vitt pórázon, és olyan kellemes látvány volt formás lábikrája. A friss borotválkozás illatát, ami kö-
vette, mindennél jobban szeretem.

Te tudtad, kérdeztem B-től a telefonban, hogy Márait nem olvassák az unokái? Nem tudnak magyarul. Nem tanultak meg.

A Válás Budán-ba voltam éppen szerelmes, a szöveg egészen belesodort az író szöveteibe. Vagy ő bújt a bőröm alá, mindegy.

Miért ne képzelhetném, hogy Márai a hőn vágyott nagyapám. Sándor, így hívom. Családunkban egymást mindig a kereszt-
nevünkön szólítjuk. Egészen kicsi korunktól így szoktattak minket.

Mikor eljön hozzánk látogatóba, ami gyakran megesik, a sima kiflivégeket szereti rágcsálni. Hiába sütöm halomra a hókiflit, 
csak a sokadik kínálásra fogadja el. A boltit imádja, pontosabban szólva egy bizonyos bolt áruját. Már a negyediket csócsálja, 
mikor aztán sóhajt egyet és vesz a süteményemből. Jó lett, mondja rágás közben, ami emiatt úgy hangzik: só-let.

Nekem mindegy is, hogy mit, csak mondja. Mindenről tudunk beszélgetni. P. házaséletről még nem csevegtünk, az belső 
ügy, nem téma.

Sándor nem kedves, sohasem tutujgatott. Megszoktam, hogy korrekt; szeretetét úgy nyújtja át nekem, hogy szónoklatba 
burkolja. Roppant módon szeretem őt, és nem csak ezért.

Örök fiatalságom olyan, mint egy seb, soha nem múló zúzódás. Mindig jön, bekeni, átkötözi, ne fájjon annyira.

Mióta olvasom a regényeit, fellengzősen azt képzelem, róla is többet tudok. Pedig nem, mert Sándor nem egyenlő gondola-
tai tömegével. Sokszor mintha egy óriási láncot kötne olvasás közben az ember nyakába.

Utazom a hatos villamoson, könyöklöm az ablak – kvázi – párkányán, és falom a Válás Budán-t. Sose akarok a végére érni. 
Az én drága nagyapám a szövegen keresztül szól hozzám, s ami nagyon tetszik, azt aláhúzással kiemelem. Sosem voltam még 
az első olvasója, gyanakszom, nem is leszek. Nem meri megmutatni nekem, amit írt. Elvégre nem vagyok idegen.

Ebben az életemben jól élünk, anyagi problémák nélkül. Író vagyok, fiatal és bölcs, ami, tudom, vörös posztó mások szemé-
ben. Amikor találkozom velük, nyájasan köszöntenek, de a tekintetük azt lihegi, vesszem el, pusztuljak. Egyetlen mentsé-
gem, hogy írónak születtem. Sándor pici sarja vagyok, tudom folytatni a mondatokat, amiket elkezdett, így képzelem, hogy 
tudom folytatni. Nekem lehet ezt így gondolni. Egyszerre vagyok öntudatos és ideges.

Az idegességet különben nem szereti. Ha megérzi, már húzza az orrát, mint mikor az utcán szennyszag van. Olyankor el 
is ül mellőlem, kanapéról egy pamlagra, és a kezére támasztja a fejét. Juditka, mondja, mit idegeskedsz. Minek fárasztod 
magad. Hát nem örülsz, süt a nap. Odanézek az ablak felé, s a porcicákat látom, amint a levegőben kavarognak. Sírni volna 
kedvem, de előtte nem merek. Bár megesett már, hogy leborultam a lábához, mint erős tölgy elé valami mesebeli lány, egy 
neurotikus Hófehérke, akinek édes mostohája van, a gonosz nem létezik, csak paranoid képzet. Sándor hosszan nézte, mit 
művelek, szerintem pontról pontra jegyzetelt a fejében. De nem írt meg soha, remélem.

Színházba megyünk, és nem engedi, hogy magas sarkú cipőt húzzak. Nem bírja a bokád, mutat lefelé az ujjával; odapányváz 
a kis előszobába, fölveteti velem a mokaszint, amit utálok. Juditka, színházba megyünk, ismétli, nem divatbemutatóra.
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Az előadást olyan feszült figyelemmel követi, hogy a csemegét, amit magammal hoztam, elővenni se merem. Nem szeretném 
zavarni; legszívesebben kimennék, hogy azt a gyönyörű, súlyos, fenséges figyelmét semmi se térítse el. Persze ott maradok 
mellette, átragad rám az ő vallásos áhítata, átitat, megrészegít. Van, amikor meg duzzogok, így nem lehet figyelni, így nem 
lehet! – magából mindent a figyelembe adóan, már-már törvénytelenül. A föld is megtorpan forgásában. Talán levegőt se 
vesz közben, hőzöngök, és dühös vagyok, hogy ilyenkor egyszerűen nem tudom megérteni őt.

Egy örökkévalóságot töltök el vele, képzeteimben a fölvételek csöndes rendben váltakoznak, mint a diavetítés.

Máskor a Duna-parton sétálunk; megnevettet, ahogy fél a víztől, de hisz nem éri el a lábunkat, Sándor, mondom, és na-
gyon kuncogok. Későn lettem szerelmes a nagyapámba, szinte-szerelmes, helyesbítek magamban, egész életem egy ödipális 
korszak; és csüngök tovább szavain. De sokszor nem szól annyit, mint elvárnám, csak becsomagol öt-tíz dekát a szavaiból, 
azzal a szívembe csempészi.

Este veszem csak észre, mikor az elalvással kínlódom; a csomagot kibontom a fejemben, elkezdem fölmondani. Mikor az ő 
hangja vegyül az enyémbe, már félálomban vagyok.

Gyakran különcködöm, megsértődöm, de arra fogva, hogy szeretem a csöndet. Ha már soká hallgatunk, Sándor elunja és 
bekapcsolja a tévét. Jobb a semminél, mondja.

Nem bírom az oktalanul megalázkodó embereket; ez nem ugyanaz, mint az alázat, szoktam mondani. Elénk tolakszanak a 
fancsali képükkel, s én legszívesebben tisztára törölném az ábrázatukat, mint valami táblát. Vannak ilyen hirtelen kirohaná-
saim, amikor csak úgy elkezdek beszélni. Sándor erre sosem szól semmit.  Éppen rág, mert mondjuk, étteremben vagyunk 
és a rendelésünket már kihozták. Sertésbordát eszünk, milánói módra; savanyút is kapok mellé, jó ecetes uborkát. Elégedett 
vagyok, s ahogy az ízek összekeverednek a számban, az annyira valóságos. A bornál azonban megered a nyelve; ne azt figyeld, 
amit mondanak. Hanem a hangsúlyt, az intonációt, ahogy előbukik belőlük a mondanivaló. Te drága kis lélek, mindig a 
lényegre próbálj figyelni.

Ma megint láttam az idős urat a dalmatával; követtem őket hazáig. A kapu előtt volt egy pad, leültem és fölhívtam Sándort, 
hogy új könyvön dolgozom, számítok a segítségére.

Igen? – szólalt meg kisvártatva, hiszen elutazom, megyek Amerikába.

Nem sírok, csak lehunyom a szemem, s mikor kinyitom, már a gépen ülünk, és az Új Világ felé tartunk.

Odapillantok, látom, hogy ír. Elfárad, hátradől, elszenderedik. Nyúlok a tollért, jó kézmeleg van rajta, szorítom, a világ 
minden kincséért sem engedném ki az ujjaim közül.

Úgy fogom, mint mikor a kisbaba fogóreflexet gyakorol.

Elalszom én is; álmomban nekidöntöm a fejem a vállának.
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Bognár Péter

A mindig sejtett feltárulása

Hat évesen egyszer,
A cselló óra után,
Rövidebb út, de beláthatatlan,
Agyag, elvekkel teli, este,
A völgyön át mentem haza.

A robbanás,
Közvetlenül mellettem:
Feltárulás, a mindig sejtetté,
Lesöpörni az agyi növényzetet-sötétet,
Az őszt,
Rohanásomra míg mérhetetlen fáradtság
Hull a logikai röhej. Egy fácán.

*

És most én.
A két nő szétesik a levegőben,
Testük társadalma elpusztul,
Nevetésük, az előbb volt, nincs már,
Süketek és vakok.

A futás, amelynek közeledtét
Nem hallották bennem eszerint, sport.
Ordító, torzszülött állatok
Zuhognak a szájukból.
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Becsy András

Gyufa

A gyufásdoboz mélyén
csupán egy szálat hagytam,
a nadrágodba tűrd be
az inget, s majd ha kattan
a kapu, rázd az űrbe
gyufád lángját, a szálat
tedd vissza a dobozba,
a lángot meg hagyd: szállhat,
menjen mennybe, pokolba,
csak vidd szenes gyufádat!

Aztán a mellékutca
végén ugorj a buszra,
kis kráterekre döccensz,
kürtők húznak magukba,
döccensz újra meg újra,
mintha az űrbe rázna,
liheg, szuszog ajtója,
elég belőled mára,
hogy menj mennybe, pokolba,
csak vigyázz a gyufádra!

Amikor majd az ajtót
már magad mögött hallod
kattanni lent a járdán,
homoríts, mintha lenne
szárnyad, állj lábujjhegyre,
csapdoss, verdess kezeddel,
pont úgy, a gyufa lángját
mintha az űrbe ráznád.

Fogd a dobozt marokra,
fatörzsek közt a lombba
kallózz, hol a sok fészek
mellett a vezetékek
nyújtóznak lombról lombra,
bújj át alattuk, s lassan
szállj, keringj magasabban,
bamba ablakok várnak,
ülj fel az egyik házra,
keresd meg, a gyufádnak
hol szálldogál a lángja.
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Aztán ha látod végre,
fuss végig a tetőkön,
a vezetékek fészke
alattad csak úgy döngjön,
kopasz antenna-erdő
végén majd, mintha lenne
hátadon ejtőernyő,
ugorj a gyufalángra,
se mennybe, se pokolba,
ültesd a fészke-szálra,
s tedd vissza a dobozba.

Lent megint szállj a buszra,
kis kráterekre döccensz,
kürtők húznak magukba,
döccensz újra meg újra,
aztán a mellékutca
végén majd ha az ajtót
már magad mögött hallod
kattanni lent a járdán,
a dobozt add, éjjelre
a tűzhelyre teszem le.

S holnap is majd a mélyén
a szálat megtalálod,
hogy megint legyen lángod,
miért mennybe, pokolba,
legyen mit űrbe ráznod.
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Miklya Zsolt

Utóirat egy búcsúlevélhez
Hanni és Reményik Sándor nyomán

Leszek sehol – és mindenütt leszek,
És ottmaradok nyomként bennetek,

Amit kitölthet esővíz, patak,
Amiben megcsillannak a halak,

Amiből szél támad, s titkos útra hív:
Szökj el velem, te is légy oly merész,

Amiben csend lakik, mint kút mélye lenn,
Mert hidd el, mélyben is ott a végtelen,

A sötét titok átfényesedik,
Csak bírd ki velem ma is hajnalig.
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Kirilla Teréz

A szakadék

Elhullattam az énjeimet. Ahogy kérted tőlem. Tehetetlen haldoklásuk végén azonban egyetlenegy mégis éber maradt. Ez a 
maradék én valóban én vagyok, de akár egy arénában, nem csak egymagam vagyok benne. Hanem az a hely is, ahol minden 
arra ítéltetett, hogy végképp elvesszen.
 Magányosan kerékpározol, a hanyatló pesti külvárosból a lassan torzuló belváros felé. A tömegben, ebben a névtelen masz-
szában olyan sebes, egyenesvonalú mozgást írsz le, mintha valami finálé felé tartanál. A folyó mentén hídtól hídig vezet az út. 
Október van, a Duna hullámaiban sirályok fürdenek. Ha kisüt a nap, a víz egy fényes szikrákkal teli, lüktető üreggé változik. 
A ragyogástól a mozdulatok részlegesnek tűnnek. Pihenőt tartasz, és némán állsz a parton. Szürkén elvegyülsz az ott heverő 
tárgyak között. A hullámzó folyóról visszaverődő fény függönyként takarja el tekinteted elől a túlparti sziklafal lucfenyőit. Bele-
merülsz a napsütés szelíd orgiájába, sem szél, sem eső, és feldúltan közlöd magaddal, akár egy kenuverseny váratlan kimenetelét, 
hogy a megtestesülés után a távollévő lélek is képes erősíteni a test jelenlétét. Sőt, legfőképpen a távollévő.
 Mítoszhősök magányába süppedt tehát az egyetlen ép énem. Elapadt körülötte az idő. Ezért hallgatok egyre többet. Való-
színűleg megbocsáthatatlan, ha szótlanul nézed végig, hogyan haldoklik az idő, hogyan pusztulnak el benned együtt azok, akik 
szerettek, és azok, akik gyűlöltek téged, és velük valamennyi emlék is, amelyek mögött láthatatlan kezek nyomtalanul felégetik 
a hidakat. S vajon odaát, a túlsó parton komolyan istenek várnak? Elragadó kép lenne, ahogy Isten várakozik a szavak árvizében 
ácsorgó, elhagyatott vadállatra, aki voltaképp én vagyok.
 A haláltól, azt hiszem, végül mégis félelem fogna el. Ahogy azt a kislányt is, akit egyszer álmomban láttam. Miután hosszú 
órákon át játszott a pajtásaival, délután szeretett volna egyedül lenni. Ezért a folyó egyik partján elnyúló városkából, ahol lakott, 
átbiciklizett a néptelen túlsó partra, amit magas sziklafalak szegélyeztek. Egy-egy bátrabb gyerek nem egyszer tette meg ezt az 
utat a hídon át, bámészkodtak, mászkáltak a sziklakövek között, fürödtek egyet a folyónak ezen a felén is, aztán estére vissza-
tértek a városba, az otthonaikba.
 Amint a kislány átért a folyó túloldalára, meglepetten fedezett fel a parton egy hatalmas törzsű fát, amit korábban sohasem látott. 
Közelebb ment, és látta, hogy a fa odvában óriási üreg tátong, amelynek egy része mintha a föld alá nyúlna. Vajon mi lehet belül? 
A fa kérgébe kapaszkodva az üregbe lépett. Odabent egy szabályosan megépített polgári lakóházat látott. A lépcsőházban pompás, 
színes tollú madarak röpködtek, faltól-falig, akár egy cellában. Kissé különös volt, hogy csak egyetlen lakást talált itt, annak is talpig 
érő tükör volt az ajtaja helyén, fölötte égő villanykörte. Ha belenézett a tükörbe, idegen arcok néztek vissza rá. De kilincs éppúgy 
volt rajta, mint bármelyik ajtón. Lélegzetét is visszafojtva lenyomta a kilincset, és a lakásba lépett. Az előszoba homályos volt, a 
földön alig kivehetően egy meszes vödör állt, mellette egy hosszú nyelű meszelő. Körülöttük szerteszét dobálva cipők hevertek. A 
konyhában egyetlen asztal állt, három székkel. Az asztalon kifizetetlen villanyszámla. Az asztal fölött pedig két üvegpohár lebegett, 
talpukkal felfelé fordítva, és bár tele voltak vízzel, a víz nem ömlött ki belőlük. Még két szoba volt a lakásban. Az egyik szobában egy 
üres kosár állt a földön, mellette egy kicsi, megkopott, aranyszínű fémkorona, amivel gyerekek játszhattak valamikor. Az ablakon 
rózsaszínű tüllfüggöny. A másik szobában egy kongó-bongó faliórát talált, a földön pedig mozdulatlanul egy összetekeredett kígyó 
feküdt. A dohányzóasztalon cigarettacsikkekkel teli hamutartó. Az ablak nyitva volt, szél süvített be rajta. A viharvert ablakpárkányon 
egy viaszszínű bárányka szobra állt, hátát fehéren belepték a hulló hópelyhek. A kislány az ablakhoz lépett. Tágas udvart látott, ami 
kerítés nélkül terült el a folyóparton. A háztól nem messze, balkéz felé egy vaskatlan állt, feketeruhás öregasszonyok kotorták alóla a 
hamut, vödörszámra. A hóra a bárányszobor óriási, sötét árnyéka vetült. A mérete az alkonyati fényviszonyok mellett is elképesztő 
volt. A kislány gondolt egyet, dudorászva visszaszaladt az előszobába, felkapta a meszesvödröt és a meszelőt, aztán ki az udvarra, hogy 
fehérre meszelje a hosszú, fekete árnyékot. Kitartóan dolgozott, de az árnyék természetesen mindig ugyanúgy rávetült az újabb és 
újabb mészrétegekre is. Lehetett volna ezt a kényszeres festést betegségnek vagy ostoba játéknak is tartani, ám valójában egész más 
gondolat mozgatta a kislányt. A fekete árnyék kifehérítésének kísérlete válasz volt. Hiszen minden árnyék azt mutatja nekünk, amit 
nem akarunk látni. A próbálkozás meghiúsulása várható volt, semmi különös nem történt, a kudarc csak a kislány lelkén ejtett sebet. 
Fehér sirályok köröztek a folyó fölött, piros csőrüket időnként a vízbe merítették. Távolabbról úgy tűnt, mintha egy fehér felhőből 
vérző ágacskák hullottak volna alá. A kislány hirtelen hazavágyott, nem akart tovább itt maradni. Az udvaron át a folyó felé futott. A 
hidat kereste, de a híd nem volt sehol. Halálos csend uralt mindent. A folyó sötét örvényléssel kavargott. És akkor a kislány megértet-
te, hogy elveszett. Rájött, hogy ez itt nem egy folyóparti, fába épített ház udvara. Ez a hely egyedül az övé, a vég, ahol „magányosabb 
az angyaloknál”. Elhagyatott, akár egy vadállat. Itt hidat nem épít többé senki. Behunyta a szemét, de hallotta még, hogy zúg a víz, és 
a folyó óriási robajjal kilép a medréből. Egy pillanatig egyenesen állt, árnyék nélkül, az árvíz hömpölygő hullámaiban.
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Csak önmagadban veszítheted el önmagad. Hogy ami elveszett, az újra te magad légy, többé nem lehetséges. A szürkeségből, 
ami egykor legendás unalommal töltötte be a tereket és az utcákat, most szinte őrület árad. A lelkedben hordott terek íveit is 
összeroppantja, és álmaid, mint hajszolt madárraj dideregnek a pusztítás nyomán kirajzolódó metszeteken.
 Ami épp elkezdődik, abból te folyton kifelé tartasz, s néha az ablakpárkányra hajló hervadt gesztenyeág is súlyosabb valóság 
számodra, mint egy találkozás. Az érzések még a fogantatásuk előtt elsüllyednek. De hová? Süllyedésük lassú és tartós, visszafor-
díthatatlan, vagy, ami ugyanaz, szép és gonosz. Lehetséges az is, hogy egy másik világból átszüremlő zene ritmusára halad előre 
a folyamat. És mindaz, ami elsüllyedt, mint valami földmélyi sugárzás, megszabja történeteid dramaturgiáját, melyekből végül 
nem marad semmi, ami fényképre való.
 Az Andrássy út végén, egy kávézóban vártam az egyik barátomat, estére találkozót beszéltünk meg. Azt hiszem, kivételes 
esetnek számított: általában én vagyok az örökös késő, akire hosszan várni kell. Egy kerti asztalhoz ültem le, az idő az évszak 
ellenére sem volt hűvös. A szomszédos asztalnál franciák vízipipáztak. Olyan helyet választottam, ahonnan rálátni a Hősök 
terére és a mögötte húzódó, egyre színpompásabb fakoronákkal teli ligetre. A bokáig érő, fekete vászonkötényben megjelenő 
pincértől egy törökkávét kértem.
 A barátom – nevezzük A.-nak – egy multinacionális cégnél dolgozik, háztartási eszközök és egyéb gépek használati utasítása-
it fordítja angolról magyarra. Negyven év körüli, és életében ez az első olyan munkája, amiből fenn tudja tartani magát. Vizuális 
kommunikáció szakot végzett, de az elméleti kérdések jobban érdeklik, mint a gyakorlati megvalósításuk. Az esztétikai elvek 
igazi, hamleti létkérdésekként tevődtek föl számára, képtelen volt meglátni bennük az érdekérvényesítés eszközét, mint azok az 
évfolyamtársai, akik egy-egy esztétikai ideológia mentén csapatba verődve próbáltak érvényesülni a piacon. Hétvégenként, kü-
lönösen unalmas, csapadékos őszi vagy téli napokon, szinte reggeltől estig filmeket nézett, tudomást sem véve a környezetéről, 
mintha a pergő filmképek sűrű gyapotként tömítettek volna el minden nyílást, útvonalat, kijáratot, mely a külvilág felé vezet. 
Koncentrált figyelme révén – és ez különösen akkor volt így, ha Bresson-t, Antonionit, Tarkovszkijt vagy Almodóvart nézett – a 
filmekbe rejtett világ egy új burkot képezett a tudatán, a másik, a racionális burok alatt, ahogy a mandulának is két burka van, 
egy kemény csonthéjas és alatta egy száraz, vékony bőrszerű bevonat. Nála viszont ez az új burok egy még ennél is finomabb, 
nemes, illékony anyagból szövődött, leginkább talán az ikonok aranyfüstjére emlékeztetett, és semmi kézzelfogható haszna nem 
volt. Mindössze annyi, hogy éber és tiszta maradt a tudata akkor is, ha a megsárgult mozi- és vonatjegyek, vagy a soha el nem 
küldött levelek piszkozatai közt keresgélve a halálra gondolt. Amit egyébként az idő múlásával egyre gyakrabban tett, és a halált 
úgy képzelte el, mint egy koronát, halvány, szürke koronaként látta egy mély, feneketlen kosárban lebegve.
 Közben kihozták a kávémat, a hagyományos, fehér alapon kék, piros török virágmintákkal festett csészében és alátéttel. 
Lassan hangolódtam rá a kávé lágy ízére, ahogy a sirályok ereszkednek a víz felszínére, minden lélegzetvétellel közeledve egy 
friss, épp születő egyensúly érzetéhez. Aztán hosszú percekig némán figyeltem a kerítésen kívüli sétányon, a padtól padig zihálva 
futkorászó kutyát. Sehol sem láttam a gazdáját. A mozdulatlan esti homályt élesen átvilágították az utcai lámpák, feltűnt az 
állat riadt tekintete. Ha egy filmvásznon nézem, ahogy türelmetlen mozdulataival a gyapjas bundája körül felkavarja a száraz 
leveleket, biztosan azt gondolom, ez az elárvult kutya hamarosan egy állatvédő történet főhőse lesz. A valóság azonban tele van 
kételyekkel. Abban a pillanatban nem tudtam volna megmondani, kinek a magánya akadt fenn a fákon, mint a pára, a kutyáé 
vagy az emberé. Hogy a kutyát valóban cserben hagyta-e a gazdája (ahogy általában véljük), vagy pedig épp vele történt valami 
baj. Bár manapság elvileg bárkit nyomon lehet követni a nap minden percében – ha akarja az illető, ha nem – az utcai és bolti 
kamerák, az okostelefonok, a közösségi hálózatok folyamatosan rögzítik az ember jelen pillanatban végzett tevékenységét, ám 
mindezek ellenére, ha egy ember eltűnne, senki nem venné észre. Talán azon az egy-két baráton kívül, ha van ilyen, akikkel 
az illető szoros kapcsolatban állt. Ma bárki jó eséllyel eltűnhet anélkül, hogy azt a tágabb környezete vagy a világ érzékelné. 
Nem tudtam volna pontosan megmondani, hogy miért, de biztosan éreztem, hogy ez a helyzet. Azt hiszem, sosem volt még 
a történelemben olyan kor, amelyben annyi mélyen vallásos ember élt volna, mint ma, akik a technikai lehetőségeikkel, az új, 
alternatív színházi törekvéseikkel, vagy a vallásos megismerés egyéni és kisközösségi formáiban kidolgozott rítusaik révén olyan 
kétségbeesve törekedtek volna megragadni a jelenlét titkát. Próbálkozásaik hiábavalóak, bár az eltökéltségük olykor megható. 
Kiutat sehol nem láttam. Könnyen el tudtam volna képzelni azt is, hogy a világvége nem valami természeti katasztrófával jön 
el, hanem egyszerűen úgy, hogy az ember teljesen képtelenné válik önmaga és mások, a világ jelenlétének érzékelésére. Mert 
mi más vethetne véget a világnak, ha nem ez a fajta pokol?!
 A kávézó belső terméből zene szűrődött ki. Lassú ritmusú jazz. Különös volt, ahogy a dallamba beleszövődtek a kinti 
asztalokról felröppenő, érthetetlen beszédfoszlányok. Zuhognak a hangok, szótagok tompán, s közben, akár egy készülő 
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zivatarban, hosszan, feketén torlódnak eléd a gonosz mozdulatokba dermedt, arctalan testek emlékei. Talán a jazz oldott 
hangulata tette, mindenesetre legalább megpróbáltam elképzelni, milyen lenne, ha egy szép nap mindez megszűnne, ha 
Isten egy végtelenül egyszerű mozdulattal, teljesen és visszavonhatatlanul megsemmisítené a rosszat, ami a múltban történt. 
Azt hiszem, én megtenném a helyében, bármilyen bonyolult kérdéseket is vessen fel az elhatározás.
 A kert fényárban úszott.  Megkértem a pincért, hozzon egy mécsest az asztalunkra is. A Keleti pályaudvar felől hirtelen 
éles vijjogás hasította át a levegőt, rendőr- vagy tűzoltóautó lehetett. A halántékomon görcsös fájdalom tombolt, Kronosz 
érezhette így magát, amikor Zeusz sziklát zúzott szét a fején. Valaki hátulról befogta a szemem, persze sejtettem, ki lehet, de 
hogyan kerülhetett a hátam mögé? A kapu pár asztallal előrébb, előttem volt.
 – Végre, csakhogy otthagytad a porszívóidat! – szóltam hozzá, köszönés helyett, miközben hellyel is kínáltam. – Gyere, ülj le!
 – Szia! Nem volt könnyű elszabadulni. Régóta vársz?
 – Igen, nagyjából fél órája.
 – Sebaj! – szólt hunyorogva. – Kárpótollak érte. De előbb én is kérek egy teát.
 Közben rágyújtott. Tűnődve figyeltük a gomolygó füstöt, mindketten, mintha titkot akarnánk rábízni. Pedig az élet sivár 
volt körülöttünk, a dolgok a maguk rendje szerint forogtak, a szabadságot legfeljebb a halottak ismerték, az érzéseinket viszont 
mi élők, mind nagyon jól elrejtettük. Sőt egy-egy erős, valóságos érzésnek azt sem engedtük meg, hogy a testünkbe tévedjen. 
Egyre bonyolultabb jelek között éltünk, a dekódolásuk maradéktalanul felemésztette a lelki erőnket. Ha valakivel kivételesen 
mégis megesett, hogy személyisége erősebb kontúrokkal kezdett kirajzolódni, a mindennapos, egyszerre akár több partnerrel 
is folytatott, rutinszerű és intenzív kommunikáció tett arról, hogy semmivé oldja a lélek belső, intim tereit. A virtuális térbe 
dobott élet, akár egy hazug szerelem, leszűkítette és megdermesztette a valóság árnyalatait. Az igazi lelkünk lassan, fokonként 
veszett el. A saját jelened, az időnek ez az ősi gyönyöre, egy-egy véletlenszerű felvillanásával együtt is a semmibe hullt, akár a fák 
száraz lombja. Az egész világ a nyílt színen haldokolt, és már sem az istenekről, sem a végzetről nem tudtunk semmit. Végül A., 
citromfű teája fölé hajolva – a pára közben úgy tapadt az arcára, mint valami vékony, finom tüll –, mesélni kezdett. Újabban a 
német animációs filmek történetébe ásta bele magát. Izgalmasnak találta a ’80-as években feltűnt tehetség, Raimund Krumme 
munkáit. Csodálta grafikai minimalizmusát, vizuális költészetét, mely néhány vonal és figura könnyed, de rafináltan átgondolt 
játékán alapul. Metaforái és pantomim történetei a finom vonalak, grafittal satírozott árnyékok dinamikus, egzakt koreográfia 
szerinti váltakozására épülnek. A perspektivikus szögek olykor egyidejűleg sokszorosak; egyik pillanatban ragaszkodik a fizikai 
világ megszokott koordinátáihoz, hogy a másik pillanatban teljesen elrugaszkodjék tőlük. A vonaltöréseknek, szögváltásoknak, 
rövidítéseknek köszönhetően a ’lent’-ből könnyen ’fönt’ lesz, vagy fordítva, a tetőn álló személyek pedig, anélkül, hogy elmoz-
dulnának, hirtelen egy udvaron találják magukat. Valóság és irrealitás között csapong, de sohasem öncélúan: az elképesztően 
változékony vonalrendszerből a hatalmi struktúrák és az emberi kapcsolatok pontos és pőre képe tárul elénk. Minden figura a 
mozdulatai által lepleződik le. A.-nak az Útkereszteződés (Die Kreuzung) c. animációja tetszett a legjobban. Ebben az a külö-
nös, hogy nemcsak az ’én és ti’ vagy az ’én és ők’ viszonya jelenik meg a vonalak játéka révén, hanem az ’énen belüli én’ kap-
csolat is. A fekete-fehér alapon megjelenő központi figuráról időnként leválik, és makacsul önálló életre kel a szürkére satírozott 
árnyéka. Hol körülötte röpköd, mintha táncot lejtene a kísérő zene ritmusára, hol tükörképeként helyezkedik szembe vele, hol 
aláhanyatlik, és mint kötélre aggatott kezeslábas lóg az egyetlen vonallal jelzett útpadkáról a mélységbe, mintha pokolra akarna 
szállni, hol az úttestre tapad, szinte belesimulva, hogy az alaknak, aki mindenáron vissza akarja szerezni a maga árnyékát, úgy 
kell föltépnie róla, és magára lapítania, mint egy matricát. A. olyan hűen és árnyaltan fedte fel ennek a képi világnak a rétegző-
déseit, mintha a teremtés alkonyán kellene számot adnia róluk a vég angyalai előtt.
 Lassan késő este, majdnem éjszaka lett. A kerti vendéglő közben bezárt, az utca most, hogy a nappali zaj már elült, 
szokatlanul csendesnek hatott, a nagykörúti villamosmegálló felé bandukoltunk. A fák felől néha egy-egy felröppenő éjjeli 
madár suhogása hallatszott. A gondolataim összekuszálódtak, ólmos, kábító fáradtság nehezedett rám. Mint egy szélcibálta 
foszlány, fölötlött bennem Goethe pár sora az Itáliai utazásból, amit még az indulásom előtt olvastam otthon, a szobámban. 
Nápoly utcáit járva írta, „hanem azt sem elmesélni, sem leírni nem lehet, milyen tündöklően szép egy ilyen teliholdas éjsza-
ka, aminőt mi élveztünk keresztül-kasul kóborolva utcákon, tereken, (…), aztán föl-alá a tengerparton. Az ember valóban 
érzi a tér végtelenségét.”  Tétován A. arcába néztem, hajszál választott el attól, hogy ne hangosan ejtsem ki a sorokat, aztán 
mégis hallgattam. Szakadatlanul idegennek érzem magam. Mint egy végleges világban, A. nemsokára villamosra száll, én 
pedig haza biciklizem. De hiába is érezném végtelennek a teret, ha egyszer hiányzik belőle Az, akinek léteznie kellene. Az 
egyik parton a halál, a másikon árnyékok. És a szakadék én magam vagyok.   
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Krusovszky Dénes

A galambok általában

Egy néni a parkban galambot etet,
apa szerint ez tilos,
de nekem nagyon tetszik.

Kiszórja a morzsát a földre
és a madarak odaszállnak köré,
csakhogy én nem mehetek közelebb.

A galambok általában koszosak
és elég gyakran sánták is,
de legalább sosincsenek egyedül.

A néni viszont egyedül van.

Vannak padok

amiket nagyon szeretek, 
a játszótér szélén, 
a platánfa alatt, 
vagy a Duna-parton mondjuk, 
ahonnan messze lehet látni.
De vannak padok, 
amiket nem szeretek, 
a kényelmetleneket például, 
ha nincsen háttámla rajtuk, 
vagy a büdöseket, 
amik a kuka mellett állnak.
És vannak olyanok is néha, 
amikhez nem mehetek közel, 
mert mindig alszik rajtuk valaki.
 
Foltember

Jött egy ember az utcán, 
folt hátán folt, 
az arca sem látszott, 
az is foltból volt.
Odaköszönt nekünk, 
folthangon szólt, 
aprót kért anyától, 
csak papírpénzünk volt.
Ki volt ez az ember, 
folt hátán folt? 
Egy hajléktalan bácsi, 
anya így válaszolt.
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Váradi Lili
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Ayhan Gökhan

Kire hasonlítok?

A szemem az anyukámé,
a hajam az apukámé,
a lábam a nagymamámé,
a kezem a nagypapámé.

És a rosszaságaim?
Persze azért nem jelentkezik senki!

Azért eszem, hogy nagy legyek?

Egyél, egyél, hogy nagyra nőj,
kért reggel az anyukám,
s nekem
eszem ágában sincs
nagyra nőni.

A nagyok korán kelnek,
s cérnaként lógnak a szájukból
a szörnyen unalmas szó-szörnyek,
mintha a gombolyagnak nem is lenne vége,
s csodálkozom, hogy nem ijednek meg tőle,
hogy nem alszanak el tőle.

Inkább visszafelé
eszem,
hátha
kicsinek növekszem visszafelé.

Lelkiismeret-furdalás

A lelkiismeret-furdalás olyan,
mint amikor a föld alá fúrunk, és előtör
a szennyvíz, s nem marad abba.

A lelkiismeret-furdaláskor is előtör valami,
s nem marad abba.
Mikor eltörtem a konyhában
anyu kedvenc bögréjét,
akkor sem maradt abba.
Ahhoz, hogy abbamaradjon,
be kell tapasztanunk a lyukat,
szeretettel, jócselekedetekkel.
Végül abbamaradt, mert megöleltem anyut
és bocsánatot kértem.
Mindegy a sorrend,
a sorrend mindegy.
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Máté szerint

Máté szerint
az igazi apuka mindig ott van, ha baj van,
Máté szerint
manapság az apukákkal van rettenetesen sok baj.

Valóság-keksz

Máté és én azt gondoljuk, hogy
a tökéletes apukák a mesében léteznek,
s ha a valóságban léteznének,
az már nem lenne valóság,
az már egy édes mese-keksz lenne,
s azt gyorsan betennénk a fagyasztóba,
hogy örökké tartson.
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Simon Dorottya Anna

A lemaradottak

Ennyi maradt – mondta az öreg. – A többiket elvitték a zsidók.
 Itt a rókákra gondolt, de ezt Annácska nem értette. Annácska ölében egy tyúk pihent, kivájt szemei helyén gombnyi 
heg rohadt, ez éppúgy megbabonázta, mint az öreg sercenő bajuszkája, melyet még a „hitlerjúgend” alatt növesztett, s nyírt 
egészen haláláig. A vak szárnyas csak egyike volt azoknak, akiket Annácska „lemaradottaknak” nevezett: egy másik bicegett, 
mert a baromfiudvar zsarnokai kicsipkedték lábából az inakat és a seb bűzösen, sárgán elfertőződött. A harmadik a hátán 
sérült meg: úgy világított a tokos bőr a tollak között, mintha fűnyíróval húztak volna végig rajta. Annácska viszont a fejébe 
vette, hogy segít rajtuk, s feltétlen odaadással gondozta mindhármukat: elvitte a fadömperen kocsikázni őket vagy a vederbe 
ültette és sorban leküldte mindet a kútba. Fürödni, természetesen. Most a tornácon ült az öreggel és pihenőt tartott, a kivájt 
szemű tyúk pedig hálásan, egyre ernyedtebb testtel gubbasztott a kezei között. A rekkenő nyári hőséget megtörte egy-egy 
fuvallat, a fecskék alászálltak, s begyükkel szinte súrolták a földet.
 Ha nem az viszi, akkor meg a menetke gyön értük. De ez alattomosabb jószág ám, mint a másik! Éjszaka ront be, befér 
a legkisebb lyukon is, kilesi őket és elharapja a torkukat. Sokkal mohóbb, virradtáig háromszor, négyszer is visszatér. Mint 
az orosz. Volt, hogy estig beszélgettem velük itt a padon vagy télen bent, a kályha mellett. Megveregették a vállamat, nem 
bántottak. Akkoriban, tudod, minden reggel megborotvált az asszony. Hiába no, hát nem ezen múlott: mert hajnalban arra 
ébredtünk, hogy állnak felettünk ugyanazok, akik elé előző nap a hazaiból az utolsó pohárral tettem. És elvitték az egész 
házat! Még a búzát is megtalálták, amit elástam a domboldalon. Kint üvöltött a hóvihar, mi meg ott álltunk tűzifa, cukor, 
búza és ital nélkül. Akkoriban, tudod, nemigen értették ám a falubeliek, mi folyik itt, csak én láttam, hogy vöröslik az oro-
szok szeme. Mint a menetke szeme éjjel. Látták vagy nem látták, hogy az enyim is visszavöröslik rájuk, nem tudom. Nem 
ezen múlott. Elhurcoltak minket munkatáborba, ahonnan csak egy év után sikerült megszökni. Egy másik ember is gyött 
velem, ő szintúgy itt lakott a határban. Amikor hazaértünk, már nyár volt, emlékszem, vettem öt szem szilvát. Azt ettem 
két napig. Pedig mekkora lakomát rendeztek itthol! Az asszony főzött nekem húslevest meg túrós bélest utána. De nem 
ettem belőle egy falattal sem! Tudod, Annácska, úgy van azzal az ember, hogy először el sem hiszi annyi éhezés után, hogy ő 
most belakhat! Meg aztán nem is bír enni. Majszoltam a gyümölcsöt két napig, a másik ember meg, aki ugyi gyött velem a 
szökésben, mindent megevett, amivel a többiek örömükben kínálták. Másnap szörnyethalt, mert szétrepedt a gyomra! De 
én eszes voltam, kitanultam a zsidócimborák fortélyait! Nem bírtak velem!
 Annácska, mint az elmúlt korok árvaházainak gondozónői, ugyan kedvelte pártfogoltjait, de férfias távolságot is tartott 
velük. Nem volt más ez számára, mint misszionáriusi kötelesség, melyhez a szigor is szorosan hozzátartozott: rossz néven 
vette, ha a szárnyasok nem ették meg az eléjük vetett tápot vagy ha nem lépkedtek elég gyors iramban. Úgy gondolta, ha 
nem akarnak gyógyulni és továbbra is képtelenek lesznek arra, hogy megvédjék magukat, nincs az a felebaráti szeretet, mely 
segíthet rajtuk a felépülésben. Annácska most úgy érezte, a magyarok ugyanolyan „lemaradottak” lehetnek, mint ezek a 
tyúkok itt, az öreg baromfiudvarában: számkivetettek, akik hagyták, hogy egyik a másik után megsebezze őket. Ahogy ezek 
a jószágok, úgy a magyarok sem vájtak vissza. Megalkudtak. Nem védték meg magukat. Még az öreg sem! Megvendégelte az 
oroszokat, pedig a németeket szerette! Szerette a németeket, pedig azok is megölték a zsidó magyarokat. Tehát az öreg a zsi-
dókat szerette a legkevésbé, de ezt Annácska nem értette, mert nem tudta, hogyan lehet valaki egyszerre magyar és egyszerre 
zsidó, s ha lehet, hogyan lehet azt egy harmadiknak különválasztani szeretemmagyarrá és nemszeretemzsidóvá. Meséltek 
neki otthon a holokausztról, de azt sem értette, mert olyan szűkszavúan és nehezen magyarázták, mintha szégyellték volna 
magukat. Mint amikor ő vallotta be, hogyan is volt, amikor agyontaposta a szarvasbogarat. Hogyan rángatta a lábait még 
percekig. Annácska végül arra jutott ott a tornácon, hogy még nem tudja biztosan, kire hasonlítanak a tyúkok. Közben az 
égen felhők gyülekeztek, egészen hűvös volt már a levegő, így Annácska közelebb húzta magához a tollakat.
 Eszébe jutott, hogy anyu azokat, akik a zsidókat nem szeretik, előítéletesnek szokta nevezni, így megkérdezte az öreget 
is, hogy ő is egy előítélő-e. Az öreg szeme kikerekedett.
 Előítéletes?! Mindenki az! De így is kell lennie! Na már most úgy van ez az  előítélet énvelem, mint azzal a tyúkkal ott 
a kezedben. Órákig rohangásztál, mintha pondró volna a seggedben, mire elkaptad. Nem igaz? Hogy lehet ez? Hogy lehet, 
hogy a tyúk fél az embertől, pedig sosem bántottam őket? Amikor levágok egyet, megfogom és átviszem a nyáriba. Ott csi-
nálom. A tyúkok, akik ezt megússzák, nem látják. Az asszonytól is félnek, pedig az már csak kopasztja őket, de azt se látják. 
Tőlem kapják a vizet, tőlem kapják az ennivalót. Hogy lehet, hogy mégis félnek tőlem? És hogy lehet, hogy félnek tetőled? 
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Félnek minden onokámtól! Előítéletesek? Valahogy úgy lehet ez, hogy az idők során, amikor az ember elkezdte nevelni ház-
nál ezeket a madarakat és azok először láttak meg minket, nem féltek tőlünk. Bizony odajöttek hozzánk, meg lehetett őket 
érinteni. Aztán jött az ember, aki addig azt hazudta nekik, hogy jó szándékkal való és se szó, se beszéd kitörte a nyakukat. 
Végignézték, érezték a saját vérük szagát, mikor kifolyatták a földre! És ezzel nem volt vége! Minden héten megismétlődött, 
mert hát az embernek ennie kell, ugyi! A tyúkok igen gyorsan megtanulták, hogy félni kell, mert előbb-utóbb mindegyikük 
sorra kerül. Új tojásokat tojtak, új csirkék születtek. Ezekben már elejétől fogva benne volt, az első perctől kezdve tudták, 
hogy muszáj félni.  Átörökölték. Érted? Tudod Annácska, úgy szokták mondani, hogy nem zörög a haraszt, ha nem fújja a 
szél. Az előítélet benned van anyádból, az ő anyjából, annak az anyjából. Isten tudja, melyiket hurcolták meg, de a félelem 
öröklődött tovább!        
 Akkor ugye, mondta Annácska és itt nagyon gondolkodott, a zsidók a tyúkok, mi meg a gazdáik vagyunk, igaz?
 Az öreg feje vörösödni kezdett és Annácskának úgy tűnt, a teste egyre csak nagyobbra és nagyobbra nőtt. Arcán a bőr 
remegni kezdett, ahogy fölé magasodott. Az ég elsötétült és dörögni kezdett. Vihar közeledett.
 Ostoba vagy! – üvöltötte. – Mi vagyunk a tyúkok, a zsidók az emberek.
 Annácska nem ijedt meg, de a füle egyre forróbb lett. – Takarodj haza, takarodj haza! Annácska felpattant, teljesen össze 
volt zavarodva. Kiabálni kezdett, közben érezte, hogy a hangja önkéntelenül ugrál fel-alá:  – Én nem bántom a tyúkokat, én 
segítek a tyúkoknak! Én meggyógyítom őket! Tőlem nem félnek a lemaradottak, de te hülye vagy!
 Az öreg arca eltorzult, horkantott egyet és vigyorogni kezdett:  – Tudod, miért nem menekülnek? Mert rettegnek tőled! 
Annyira megkínoztad mindhármat, hogy már mozdulni sem bírnak! Feladták, feladták az életüket! Úgy várják, hogy meg-
dögöljenek, mintha csak a megváltást várnák!
 Annácska sarkon fordult, felnyalábolta a lemaradottakat és sorban felültette őket az ól kakasülőire. Friss vizet vitt nekik, 
majd rájuk zárta az ajtót, nehogy a viharban bajuk essen. Arcán csurogtak az esőcseppek, mint a könnyek. Folyt az orra is. 
Átrohant a kerten, szó nélkül becsapta a kaput és hazafelé vette az irányt.
 Másnap hajnalban a függöny mögül látta az öreget, ahogy a szőlőbe indult bottal, batyuval a hátán. Gyorsan felöltözött, 
megreggelizett és szaladt át a szomszédba. Kinyitotta az ól ajtaját, mindhárom tyúkocskája ott ült még a rúdon. Nem moz-
dultak. Annácska fogott egy cirokseprűt és a nyelével rávert a kakasülőre.

A három tyúk sorban zuhant le a porba kihűlt, merev testtel.
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Kornis Mihály

Látni kell

Úgy az óvodás lét közepétől kilenc éves koromig belül éltem. Befelé kucorodva, a fal felé fordulva. Mindig fájt a szívem. 
Bódító élvezet az, ha még az ember szíve új. És azóta érzem jól magam újra itt a földön, mióta befordulok megint, hogy a 
falon táncoló árnyékokat nézzem. Tűnődjek a napon. A fényén, ami bennem maradt. Ami nem halványul. Feljöhet, ami 
van. Káprázik a szemem ebbe a sok borzalmas szépségbe!

Látni kell.

Akkoriban tanultam meg látni. Egyszercsak bátor voltam belenézni az izgatott sötétbe, ahelyett, hogy mindjárt elaludtam 
volna. S csodák csodája, megindult az élet. Bennem, mondhatom így. Eltátottam a szám. Olyan az egész, mint egy álom, 
csak hát ébren vagyok benne. Máig ébren tart, álmomban is. Azért megyek aludni, hogy fenn legyek. Vetítek magamnak, 
mint a moziban. És sose tudom előre, hogy ma mit látok, most mit kell látnom, máig kiskrambóként fekszem összegörbed-
ve, tágra nyílt szemmel, száguldva! A tenyerem és a talpam tapasztom a falnak, száguldok.

Ha elengeded magad, visszajön az élet.

De csak azt lehet látni, amit látni lehet és csak akkor, ha nem akarjuk. El sem kezdődik a mozi, ha direkte akarjuk. Úgy 
azonnal nincs semmi. Vége a műsornak. Annak van csak mozi, akinek látni kell. Nem az, hogy ő akarja. Ha nézel bele a 
sötétbe, egyszerre gondolod és látod, amit adnak. Nem is tudom, látok-e valamit, vagy csak gondolok. Hogy gondolom-e 
csupán, amit éppen látok. Szerintem minden van. Gondolatban is van, és akkor a valóságban is van. A kettő ugyanaz, csak-
hogy a valóságot meg is lehet fogni. Annyival törékenyebb. Sérülékenyebb. De merni kell nagynéha nem csinálni semmit.

Nagynéha minden este.

Nem biztos, hogy mindig te leszel. Akárki lehet az, aki lát, és álmodik. De mégsem akárki, ha egyszer magát látja. Mindenki 
magát látja, amikor képzel valamit, álmodik: az ő.

S mi az, hogy képzelet? Nincs képzelet, csak emlék.

Az én emlékem a te emléked. Ez egy közös álom. Mindnyájan vagyunk. Az egyik emlékszik, a másik épp tanulja, a harmadik 
meg talán már nem is emlékszik rá. A negyedik meg nyitott szemmel látja. Ha megengeded, eztán azt játszuk száguldva: 
hogy látunk. Felrémlik a pillanat, mikor gondolkodtam el először az utcán, az emberek arcán, a jégcsapokon. Te gondol-
kodtál el.

Emlékszel rá?

Először néztük az ablakon át a szelet. Az milyen furcsa volt! Látszik-e a szél? Hogyan emlékezhetek vissza bármire, ha örökre 
el is felejthetem? Különös virág az emberi lény. Hol felébred, hol elálmosodik. El is felejti. Felriad: nyílik, csukódik. Lát. Te 
nem? Itt az idő. Látni kell.

Ezt is játszottuk egyszer.

Déja vu.

2

(Kornis Mihály prózája a Slam Poetry Budapest rendezvényén hangzott el.)
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Áfra János

Kód

Csak abban van múlás, ami született,
a semmi egységét felejtő mozgásban,
és mi már csak örököltük ezt a nyelvet,
a megnyugvást reméljük a legritkábban.

Nem a szavak hordták szét a semmit.
Az első kor szülöttei is egy előző végben
gyökereztek, s most bennünk él tovább
a kezdet, amíg átvonul rajtunk a minden.

Előttünk való eszme a feldarabolódás,
de mi tanuljuk viselni a következményeket,
hiszen részesei vagyunk egy folyamatnak,
ami végül újra a nemlétezéshez vezet.

Mert csak az van, ami láttatja magát,
csak az fosztható ki, amin gondolatok
és fények törnek meg, ami nem áraszt,
csak tompítja a ragyogást, majd elnyeli,
ahogy egymást árnyékok nyelik el,
vagy az egybefűzött emberi életek.

Konok Tamás: Vers L’infini (180x200cm – Akril, vászon)



106

GYALOG GALOPP  |  Tagebuch 

Tagebuch 

Koscsák Balázs

Ich bin angekommen

Április 10.

 Ich bin angekommen, ahogy a német mondja, de ami az 
én nyelvemen egyetlen szó, megérkeztem.
 Pontosabban, már egy hete megérkeztem, de mintha a 
kitartó napsütés, a tavaszias meleg nem engedte volna, hogy 
megérkezettnek érezzem magam, de ma végre esős és kö-
dös volt az idő, olyan, amilyennek én észak-Németországot 
mindig is elképzeltem, noha ez a ködös és esős idő sem-
mivel sem különbözött attól, mint amit otthon, Debrecen-
ben megtapasztaltam, de mégis, mintha csak most fogadott 
volna be Hamburg, ezért éreztem egy hét után, hogy most 
már végre írni tudok, és leírhatom azt, amit már egy hete le 
kellett volna jegyeznem; és minthogy vonzott ez az esős idő, 
végre útra indulhattam, letérhettem a megszokott pályáról, 
ami az egyetem és a kollégium közötti ingázásból állt, és 
megnézhettem azt a kis folyót, amelynek még a nevét sem 
tudom, csak annyit, hogy a Hudtwalckerstraße megállónál 
kell leszállnom, hogy odajussak.
 Az U-Bahn állomás előtt szakadt ruhás munkások vagy 
munkanélküliek álltak, borostásan, mogorva tekintettel, 
mindenkit kihívóan végigmértek, aki elsétált mellettük, és 
tekintetük mindig tisztán és egyértelműen elárulta, mi a vé-
leményük a többiekről, és én mindig megfeszült figyelem-
mel sétáltam el mellettük, ha éppen ott voltak, márpedig 
délutántól késő estig rendszeresen ott voltak, sört ittak és 
cigiztek, mert ha esetleg megszólítanak, nemcsak sértésüket 
kell a lehető legjobban kezelnem, hanem azt meg is kell ér-
tenem, mert csakhamar bebizonyosodott számomra, hogy 
német nyelvtudásom korántsem olyan jó, ahogy én azt 
otthon elképzeltem, és ha csak egy pillanatig habozom, és 
idegenségem kiderül, azzal valószínűleg csak nagyobb bajba 
kerülök, mert a szegénység és az idegengyűlölet itt is köny-
nyen egymásra talál.
 Fuhlsbüttel Nord állomásnál, lent, a töltések mentén ro-
mos, palatetős faházak álltak, szemetes udvarokkal, és a házak 
tetejére kitűzve rongyos német zászlók áztak a szélcsendes, 
esős délutánban, és a harmadik szín már úgy kifakult, hogy 
sem sárgának, sem aranynak nem lehetett többé nevezni.
 Mikor leszálltam az U-Bahnról, egy Leinpfad nevű kis 
utcát kellett megkeresnem, hogy a folyóhoz elérjek, és kö-

vethessem annak irányát, és itt Hamburgnak rögtön egy 
másik arcát láthattam meg, mint ami az U-Bahnból nézve 
elrohant mellettem, itt ugyanis a folyó mindkét partján óri-
ási villák álltak, hatalmas, füves parkokkal, óriás fenyőfák-
kal, és a házak előtt, az utcán drága sportkocsik parkoltak 
szabadon, én egész pontosan három Porschét is láttam alig 
ötven méteren belül, de már most rögtön ki kell javítanom 
magam, mert hisz két rendőr jött éppen szemben velem, 
járőrben voltak, és erről jutott eszembe, hogy én ebben vá-
rosban csak most látok először rendőröket, éppen itt, ebben 
a villanegyedben, de a külvárosban, ahol én lakom, ahol 
esténként részegek túrják fel a kukákat, hogy egy jobb álla-
potú cigarettacsikket találjanak, és ahol ebből az éjszakából 
reggelre széttört sörösüvegek és hányásfoltok maradnak hát-
ra, még nem láttam őket.
 Az eső azonban finom szemerkélésből zuhogásba ment 
át, így rövidre kellet fognom rögtönzött sétámat, ami-
vel éppen az otthoni dolgomat adtam fel, de lustaságból 
éppenhogy a sétát választottam, a friss levegőt, csak ne kell-
jen a dolgomat végeznem, a szakadó eső azonban befolyt a 
bőrkabátom alá, és a szemüvegem is olyan átláthatatlanul 
vizes lett, hogy vissza kellett fordulnom, és újra fölszállni az 
U-Bahnra.
 A kocsiban csend volt, mindenki egymagában ült, és 
vagy a szatyrát ölelte magához, vagy érintőképernyős mo-
biljával szórakozott, ami itt még általánosabb, mint otthon, 
még ötven- és hatvanéves férfiak is ezzel játszanak, így még 
különösebben hatott, amikor két megállóval később egy 
barna bőrű, szakállas, rongyos ruhájú férfi szállt fel, gitárral 
a kezében, valamit kiáltott, idegen nyelven, már úgy értem, 
hogy nem egyszerűen nekem idegen, hanem abban az egész 
hamburgi metrókocsiban idegenül hangzó nyelven, gon-
dolom röviden bejelentette magát, és rögtön gitározni és 
énekelni kezdett, spanyol dal volt, ezt rögtön felismertem, 
az a dal, ami a Desperado című filmből lett ismert, és meg 
kell adni, szépen játszott, és a hangja is tiszta volt, és az 
ázott és csendes emberektől teli kocsiban, ahol az ember egy 
érintőképernyős telefonnal von maga köré áthatolhatatlan 
határokat, felcsendült egy távoli világ éneke, egy olyan vi-
lágé, ahol, legalábbis áprilisban, nem sötétszürke az ég, de 
mindenki mereven maga elé nézett, tökéletes volt az álarc, 
amit magukra vettek, mint akiket nem érdekel, mert nem 
is hallják, hiába a hangos ének, ez a szerencsétlen spanyol 
egyszerűen nem létezett a számukra, csak én örültem ennek 
a dalnak, valamiért jól esett hallgatni, és mosolyt csalt az 
arcomra, és amikor a spanyol végzett az énekével, és egy do-
bozzal a kezében elindult az alamizsnáért, csak ketten adtak 
neki pénzt, egy idősebb hölgy és én.
 „Gracias”, hebegte, pedig csak húsz centet adtam neki.
 Azt sem tudom, az forintban mennyi.



107

GYALOG GALOPP  |  Koscsák Balázs

Április 13.

Az elmúlt két napban alig aludtam, fogfájás gyötört, mely 
a legrosszabb az összes fájdalom közül, mert megbénítja az 
ember gondolkodását, nem engedi, hogy figyelmünket elte-
reljük, nem egyszerűen olvasni nem tudtam hát, filmet néz-
ni se, egyszerűen semmit, csak szenvedni, és míg minden 
betegségre azt szokás mondani, hogy sokat kell aludni, hogy 
gyógyuljunk, a lyukas fog hol élesen szúró, hol tompán le-
taglózó fájdalma az állkapocsban nem hagyja aludni az em-
bert, hiába próbáltam másra gondolni, hiába éreztem, hogy 
a képek a szemeim előtt egyre összefüggéstelenebbek, ami 
egyértelmű jele, hogy az ember hamarosan elalszik, egy hir-
telen az idegekbe hatoló döfés a vágyott elalvás előtt mindig 
visszarántott a valóságba, a fájdalomba, ami ellen nincsen 
gyógyír, pedig próbálkoztam mindazon gyógyszerrel, amit 
otthonról magammal hoztam, lett légyen az fájdalomcsil-
lapító vagy gyulladáscsökkentő, de semmi nem segített, és 
talán mondhatom rossz magyar szokásnak, de fogorvoshoz 
én is csak az utolsó pillanatban szoktam elmenni, vagyis ak-
kor, amikor már nem lehet mást tenni, mint kihúzni a már 
menthetetlen fogat, és az pedig különösen biztos, hogy itt, 
Hamburgban, én nem fogok fogorvost keresni, elég ijesztő 
és kiszolgáltatott úgyis a helyzetem, ha egy ember egy sivító 
fúróval dolgozik a számban, hát még ha gumikesztyűs kezé-
vel egy idegen nyelven próbál nyugtatgatni.
 Mára a fájdalom elmúlt, és remélem, nem fog visszatérni.

Április 14.

Visszaolvasva első bejegyzésemet, úgy gondolom, hogy túl 
egyoldalúan, bár egyoldalúságában semmiképpen sem ha-
misan fogalmaztam a környékről, ami az otthonom lett; és 
lesz négy hónapon át.
 Mert bár igaz, hogy sok, a társadalom szélére szorult fér-
fi naphosszat sörözve és kiabálva a környéken kódorog, de 
nyilvánvalóan egy környéket sem ítélhetek meg negatívan 
a társadalom szegényei és lecsúszottjai miatt, így gyorsan 
hozzáteszem, hogy kollégiumi épületünket minden oldalról 
erdő veszi körül, az utcákat rendszeresen tisztítják, így az 
eldobott cigicsikkek és sörösüvegek csak rövid ideig rontják 
a látképet, a levegő tiszta, hajnalban és sötétedéskor pedig 
különböző kismadarak dalára kelhet vagy feküdhet az em-
ber, bár igaz, itt senki nem fekszik le éjfél előtt, és hajnalban 
sem kel fel senki.
 Szobám kicsi, csak hét lépés az ajtótól az ablakig, mind-
össze egy ágy, egy szekrény és egy íróasztal áll benne, de leg-
alább egyedül vagyok, nem kell osztozkodnom senkivel, és 
itt az ember intim életterét nagyon komolyan veszik, másik 
három lakótársam, Hanka, aki Ukrajnából jött, és már egy 

fél éve tanulja itt a kínai nyelvet, és aki olyan tökéletesen 
beszél németül, hogy amíg nem mondta, honnan jött, azt 
hittem, ő maga is német; Manuela, aki Göttingenben él, és 
már a mesterképzést is elvégezte, doktorira készül, és legna-
gyobb elképedésemre öt idegen nyelven is beszél, és amikor 
engem megkérdezett, kicsit zavartan vallottam be, hogy én 
csak németül tudok, de ahogy ő is hallhatja, inkább csak da-
dogok, rengeteg szórendi és ragozási hibával, de ugyanakkor 
kellemesen érintett a meglepetése, amikor mondtam neki, 
hogy a diákok Magyarországon választhatnak, angolul vagy 
németül tanulnak-e, még ha a többség természetesen az an-
golt választja; és Georg, aki Berlinben él, és itt fizika szakos, 
és a légköri jelenségeknek szeretne majd a kutatója lenni, és 
akivel ma este sörözni fogok, amire már be is vásároltam hat 
üveg sört; szerencsére mindhárman nagyon csendesek, han-
gos zenével, bulikkal nem zavarják egymást, csak néhány 
barátságos szót váltanak egymással, amikor hazatérnek, és 
vacsorát csinálnak maguknak, ami itt lényegében a fagyasz-
tott pizza sütését jelenti, egyedül Hanka az, aki rendszeresen 
főz magának, és persze én, ezt, gondolom, a távolság teszi, 
hétvégén Manuelát és Georgot mindig várja az otthoni étel, 
de mi Hankával nem tudunk csak úgy hazamenni; aztán a 
kész étellel mindenki bevonul a szobájába, és magára zárja 
az ajtót, és nekem nagyon tetszik ez a csendes egymás mel-
lett élés.

Április 15.

A tegnap esti sörözés Georggal hosszúra nyúlt, többet is 
ittunk, ahogy én azt gondoltam volna, egyszóval sikeres 
volt, és ahogy a sör egyre inkább érezhetővé vált a fejemben, 
Georgot magát is egyre jobban értettem, bár igaz, beszélge-
tésünk ekkora már tisztává vált, pusztán egyértelmű kijelen-
téseket tettünk, amire a másiknak csak bólogatnia kellett, 
majd hosszan hallgatnia, így például megállapodtunk ab-
ban is, hogy Hanka szép csaj, amit persze már külön-külön 
is megtettünk magunkban, de mégis mondanom kellett, 
Hanka egy szép csaj, hiszen ez szükségszerű része annak a 
rítusnak, amikor két férfi ismerkedik egymással, és ha még 
többet maradtunk és ittunk volna, annak a mondatnak is 
el kellett volna hangoznia, hogy én szívesen megdugnám 
Hankát, de ehhez még nem voltunk elég részegek, így ez a 
mondat ilyen rövid ismeretség után inkább durva és pro-
vokatív lett volna, mert ezzel olyan válaszra kényszerítet-
tem volna, ami őt alkalmasint kínos helyzetbe hozza, így 
egyelőre csak a külsőben állapodtunk meg; Hanka szépsége 
volt az a felület, ahol mindketten kifejeztük magunkról, és 
ugyanakkor elfogadtuk a másikról, hogy férfiak vagyunk, és 
amikor Georg azt mondta, hogy igen, de sajnos van barátja, 
mindketten egy sóhajtás kíséretében, mely megint csak nem 
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volt őszinte, hanem szükségszerű, egyszerűen így kellett le-
zárni ezt a témát, meghúztuk a sörünket.
 Sokat nevettem azon, ahogy arról beszélt, hogy milyen 
nehéz a német nyelv, az anyanyelve, hogy a különböző 
grammatikai szerkezeteket még ő is milyen nehezen tanulta 
meg, vagy hogy milyen logikátlanságok vannak a nyelvében, 
így például az Északi-tenger mellett a Keleti-tenger fekszik, 
hogyan lehet tehát észak mellett kelet, ezt nem tudja a mai 
napig megérteni, nevettünk mindketten, ittuk egymás után 
a söröket, berúgtunk, én jobban, mint Georg.
 Amikor megkérdeztem tőle, hogy a családja 
ezerkilencszáznyolvanckilenc előtt Berlin mely részében la-
kott, és ő azt válaszolta, hogy nyugaton, akkor egy kicsit 
csalódtam, valamit nem tudtam tőle megkérdezni, mely 
kérdés még magam előtt sem volt egyértelmű; mert mi 
történik akkor, ha azt mondja, hogy keleten, hogyan foly-
tatnám ezt a beszélgetést, hiszen Georg nálam is fiatalabb, 
több tapasztalata neki sem lehetett arról, amiről én sem tu-
dok semmit, de valahogy mégis úgy gondoltam, ez lehetne 
az a pont, ahol a személyest a közös, de személytelen tudná 
elmélyíteni.

Egyedül a tengerrel 

Halász Margit

Első jegyzet

Átok városban nem lehet álmodni, pocsolyavárosban pláne 
nem. Hát ezért vágyott pogány lelkem a török Riviérára. 
Sápadt vagyok, fess pirosra, Nap, gondolom a kis hotel-
szoba tükrében szemlélve elhasznált magam. Még ki sem 
óhajtom pakolni a holmijaimat, a tengerhez sétálok. Meleg 
szelek csapnak arcon, vérvörös hibiszkuszok lángszirmain 
oltalmat keres szemem. A hotelpark egyébiránt banánfák-
kal és pálmafákkal pitykézett, itt-ott tubarózsák virítanak. 
A Nap lekacag, ni, itt vagy te is, nahát! Én, aki a hepehu-
pás Biharságban nyolc meggyfa árnyékában hűsöltem hu-
szonketted fél évig, és vártam a Csodára. Aztán nagy bú-
ban felkerekedtem és meg sem álltam pocsolyavárosig. De 
félre a posvány múlttal, a tréfás verebek belecsiripolnak a 
vágyaimba. A madárkák a fürdőzők kerge morzsáit gyűjtik, 
aztán a basa rózsákra szállnak. A parton a forró homokban, 
mint szent Talányok, szalmatetős napernyők imádkoznak. 
Alattok meg-megbúva két-két nedves ágy és egy nótaságos 
asztalka, rajta minden földi jó. Szfinx-asszony fekszik az 
egyik ágyon elterülve, hason, több ezer éves Búval az arczán 
csoda-csókra vágyakozva. De van helyette tenger, és élete 
helyett napbalsamos órák. Milyen szép halott lesz ez az asz-
szony, gondolom, ha eljön érte a zord Bizonyos. De addig! 
Addig csak messziről szemlélheti az Öröm hajóját, melyen 
ricsajos lánykák és szintugyanennyi ifjú temeti a Bánatot a 
legvidámabb nóták kíséretében. Jaj, jaj, jaj, Szfinx-asszony, 
mért élsz a múltban?, kérdezi egy pacsirta-álcás sirály. 
 Egy fekete pillangót látok felém röppenni, de félreállok, 
én nem hiába jöttem ide. Én nem akarok sírni a Taurus-
hegyek alatt. Nem kripta-illatot vágyom szagolni, hanem a 
Vígság viola-illatát. A fekete pillangó rászáll az asszonyra, ő 
nem mozdul félre, vérpiros kalapját nyújtja a bánat lepkéje 
felé. Amaz gazul ráfészkeli magát, lesz belőle bal Sors, és a 
Szfinx-asszony a fejére teszi Halál-koronának. 
 Egy bamba, gatyás, málészájú legény a hölgyikéje comb-
jából tépkedi a szőrszálakat. Közel hajol az előbb említett 
testtájékhoz, a hepehupás vén Biharságban az ilyet a lom-
pos, bús kutya is megcsaholná. Béborítja szívemet rózsaszín 
fátyollal a kétely, csak tán nem az én véreim? De nem, nem 
hunok Hunniából, hanem oroszok Pétervárról. Töff-töff, 
nagy vízi szekér köt ki a parton, róla szent Mámorba temet-
kezett Tökmag Jankók kóvályognak le, eltemetni való bánat 
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mindig akad. Bilincs vágyakba tévedt életek, bús cselédei az 
Akaratnak, hát számotokra sehol sem terem virág? 
 A lebukó nap fényét lesem, ezer elcsókolt csók méze 
édesíti száraz ajakam. Gyere, Isten, hozd elém a Mát, azaz 
inkább mégis csak a friss, üde Holnapot. Este a kis hotel 
szobámban imádkozom, kerge pók, én, jól befontam ma-
gam. Gyere, Isten, szaggasd szét a hálóm.

Nyelvészszem

Minya Károly

Minya Rita, Szenyo Rita

Két okból nem adtam a gyermekemnek a Minya Rita ne-
vet. Egyrészt nincs lányom, másrészt nyilvánvaló, hogy a 
rímes összecsengés nevetségesség forrása. Nézzünk néhány 
egyéb alapszabályt a névadással kapcsolatban!
 A hagyomány szerint az első szülött továbbviszi az apa 
nevét, ám az utóbbi években megdőlni látszik ez a szokás. 
Egyébként sok országban elfogadott, hogy a csecsemőt szü-
letése után néhány héttel nevezik el, így a babát megismerve 
már sokkal egyszerűbb a névadás. Fontos, hogy a keresztnév 
illeszkedjék a vezetéknévhez! Ki ne hallott már vicces vagy 
fura nevű emberekről: például Major Anna, Kasza Blanka. 
A hangzás tekintetében komikus és egyhangú, ha a Török 
vezetéknévhez az Ödön vagy Dömötör keresztnevet választ-
juk, vagy az Elekes vezetéknévhez az Etele keresztnevet. Te-
hát a jóhangzásra is ügyelni kell. Az fokozza a név szépségét, 
ha a családnév és a keresztnév együttes hossza nem tér el 
túlságosan a teljes személynevek átlagos hosszától. Ez annyit 
jelent, hogy az egy szótagú családnévhez nem tanácsos rövid 
keresztnevet választani. A Jó Pál legyen inkább Jó Gedeon.
 A terjedelmes családnévhez pedig ne válasszunk hosszú 
keresztnevet, tehát a Bodrogligeti Anasztázia helyett jobb a 
Bodrogligeti Anna név. Jó, ha a nők férjhezmenetelük után 
szintén gondolnak erre, amikor asszonynevüket megválaszt-
ják. Célszerűtlen felvenni a férjük teljes nevét, a sajátjukét is 
megtartva, ha mindkettő hosszú, például: Brandstatter Kriszti-
ánné Kolozsvári Marianna. Általában nem tanácsos olyan ke-
resztnevet választani, amelyiknek a kezdő hangja megegyezik a 
családnév utolsó hangjával, például: Gyetvai Imre, Bor Róbert.
 Érdemes arra törekedni, hogy a nagyon gyakori család-
nevet viselők lehetőleg kevésbé sűrűn használt keresztnevet 

kapjanak, a mindennaposnak számító keresztnév pedig rit-
kábban előforduló családnévhez társuljon. Rengeteg Tóth 
Mária van az országban, így a név nem tud megfelelni 
egyedítő feladatának, jobb például a Tóth Kincső. Célszerű 
figyelembe venni azt is, hogy nem szerencsés, ha ugyanab-
ban a hónapban van a születendő gyermek névnapja és szü-
letésnapja is.
 Nem hanyagolhatók el a jelentéstani vonatkozások 
sem. A vezetéknév és keresztnév kapcsolatából furcsaságok 
adódhatnak, például Fehér Piroska, Vízy Boglárka, Keserű 
Szilárd. Jól emlékszem, mint minden elsőre, az első konfe-
renciámra, mármint amelyiken részt vettem. Jászberényben 
volt, névtani. Sajátos véleményeket hallottam, számomra 
túl liberálisakat. Így például nem tudnám elfogadni azt, 
hogy Magyarországon ne szabályozzák a keresztnévadást. 
Ugyanis ez igen sajátos furcsaságokat szülne. Csak két pél-
dát említek: az egyik szülő a Ronda nevet akarta adni a 
gyermekének, a másik pedig lánynevet a fiának. Abban még 
valamelyest egyetértek, hogy ne csak fonetikus átírással le-
hessen adni engedélyezett idegen keresztnevet a gyereknek, 
például Jennifert is, és ne csak a Dzsennifert. Még akkor 
is mindez a véleményem, ha egyébként a nálunk teljesen 
természetes utónévkönyv a világ túlnyomó részén furcsaság.
 De a világ más tájáról is vannak különös híradások. Be-
perelte az izlandi államot egy lány, mert nevéről később de-
rült ki, hogy nem engedélyezik, így az összes hivatalos do-
kumentumban egyszerűen „lányként” (Stulka) emlegetik. 
Márpedig Izlandon a családnév hiánya miatt nagyon fontos 
a keresztnév. Blaernek keresztelték a most 15 éves fiatal höl-
gyet, (a jelentése könnyű szellő) azonban az ottani akadémia 
szerint inkább fiús, mint lányos hangzású, ezért nem en-
gedélyezték. Az már a hivatalnokok figyelmetlensége volt, 
hogy erről nem értesítették a szülőket.
 És még egy „neves” hír. Egyre népszerűtlenebb a szlo-
vák nők körében nevük -ová végződése. Sokan készek akár 
magyar nemzetiségűnek is vallani magukat, hogy megsza-
badulhassanak a nemre utaló toldaléktól. Ez az ovátlanítás 
húsz év alatt harmadszor került terítékre Szlovákiában. A 
belügyi tárca szerint elegendő egyetlen indoklást benyúj-
tani ennek érdekében, a kulturális minisztérium viszont 
ellenzi a megoldást. A tárca úgy véli, az anyakönyvet állam-
nyelven kell vezetni, azaz a szlovák helyesírás szabályainak 
megfelelően. Pedig a nemre utaló végződés nélküli nevek 
iránt egyre nagyobb az érdeklődés. A törvény a szlováktól 
eltérő nemzetiségűeknek nem teszi kötelezővé a toldalékot, 
így egyre több nő a házasságkötéskor magyar, cseh vagy más 
nemzetiségűnek vallja magát.
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Laborczi Dóra

Percekben mérhető

„Az, akinek nem kell csillagot viselnie, jóllehet őszintén 
sajnálja a panaszkodót, 

de közben örül neki, hogy ő nem tartozik a megjelöltek közé, 
s mivel maga is csak esendő kis ember, 

boldog, hogy valami véletlen így elkülöníti őket egymástól.”
(Kassák Lajos, 1944)

D. Ákos 1981. június 21-én hajnali öt óra kettő, K. Réka öt 
óra hét perckor látta meg a napvilágot a megyei kórházban. 
Ákos elvált, nyolcéves kislányát volt felesége neveli, hétvé-
genként láthatná a gyereket. Nemrég megnyitott kocsmájá-
ban viszont csak ilyenkor jön be annyi, hogy megtérüljön 
az a rengeteg pénz és energia, amit ráfordított az egyébként 
igen barátságos és széles italválasztékkal rendelkező kis lo-
kálra. Péntek esténként legtöbbször élettársa marad otthon 
és mesél esti mesét a kislánynak. Ákosnak mindketten hiá-
nyoznak, néha még a volt feleség is, ezt persze semmi pén-
zért nem vallaná be magának. Félő, hogy lassan az összes 
emberi kapcsolata és a kocsma is bedől. Mihamarabb ki 
kellene adnia a szülei nemrég megürült lakását, az legalább 
hozna valami fix bevételt.
 Réka elvált, hatéves kisfiát egyedül neveli egy önkor-
mányzati lakásban, melynek lakbére ugyan csak párezer 
forint, mégis nehezen jön ki havi 22 500-ból. Aztán ott 
vannak a számlák, az ennivaló, a ruha, a gyerek iskolaszerei, 
a laptop törlesztőrészlete, amit már második hónapja nem 
tudott kifizetni és félő, hogy azt is elveszik, mint két hete az 
internetet, és Réka még azt a kevés pénzt se fogja tudni ösz-
szekaparni, amit néhanapján az írásaiból megkeres. Jelenleg 
a második kötetén dolgozik.

2
 Mielőtt elindulna a péntek esti műszakba, Ákos két pu-
szit nyom kislánya arcára, aki nem igazán tudja, hogyan is 
reagálhatna érdemben minderre. Köszönj szépen apádnak, 
mondja az élettárs, szia apu, mondja egész halkan a kislány. 
Ülj le az asztalhoz, Bori, te pedig várj egy percet. Jelenti ki 
erőltetett kedvességgel, de elszántan a nő. Márpedig ha egy 
nő azt mondja, hogy beszélnünk kell, abból vagy hiszti lesz, 
vagy sértődés. Nem lehet ezekkel normálisan beszélni. De a 
nő csak annyit kérdez ridegen: mikor jössz?

 Nem tudom, tudod, hogy van ez. 
 Minek hozod el ilyenkor, ha úgysem vagy itt? 
 Hát, majd együtt megreggelizünk. 
 Úgyse érsz haza reggelire. Miért ne mehetnék ma este én? 
 Hát azért, mert biztos ilyen kedves leszel a vendégekkel is. 
 Menj a picsába.

 2
Réka úgy dönt, hogy hat év után először, megiszik egy fe-
lest. Mintha csak ma lett volna, úgy emlékszik arra a napra, 
mikor az utolsó kevertet lehúzta. Két napra rá tudta meg, 
hogy gyermeket vár Józseftől, akinek szerelmében mindvé-
gig hitt, kivéve addig a hat évvel ezelőtti napig, amíg úgy el 
nem verte, hogy mindezt elég intő jelnek vegye, és az éjsza-
ka leple alatt, mint egy kivert éjszakai lepke hazaosonjon az 
anyjáékhoz.
 Az újságíró nem jött el a megbeszélt találkára. Réka itt 
áll már vagy egy órája, szétfagyott. Ami nem megy, nem kell 
erőltetni. Aki nem jön, azzal mi lesz? Pedig azt ígérte, hogy ő 
majd elintézi és leadja készülő könyvének részleteit az egyik 
jó nevű lapban, mert ilyen hang, mint az övé nincs még egy, 
és nem is jelent meg eddig a magyar irodalomban.
 A számlák, az emlékek, a be nem váltott ígéretek rakód-
nak egymásra, az elmúlt harminckét évből, és ő még mindig 
akar, meg akarja mutatni, milyen az élet másik oldala, és 
most hirtelen minden annyira nehéz, a szívben, a fejben, de 
még a lábban, a kézben és a napok óta korgó gyomorban 
is. Szóval jól esne egy feles. Balra egy közeli kocsma táblá-
ja: péntek este vodka akció. Összesen kétszáz forint van nála, 
amit az anyja adott neki, mikor átvitte a gyereket. Mégse 
induljál el pénz nélkül egy vadidegenhez.
 Lelkiismeret-furdalásán kívül ő az egyedüli vendég a he-
lyen. Kedvesen köszön, amikor belép, és leadja a rendelést: 
egy kis vodkát kérek. Ákos háttal ül a pultnak, a laptopjára 
mered, valamin nagyon dolgozik épp, és készségesen vála-
szol: egy pillanat, csak ezt gyorsan be kell fejeznem.
 Persze, csak nyugodtan. 
 Bocs, de muszáj minden percet kihasználnom, hogy a má-
sik munkámmal is foglalkozzam, ha nincs  vendég.
 Persze, csak nyugodtan, tudom, hogy van ez…
 Már kész is, fordul a pult felé mosolyogva, de aztán azon-
nal az arcára is fagy, miután meglátja Rékát, laptopját sokat-
mondóan a pult mögé helyezi, és többé nem is tudja már 
eldönteni, hogy az idegenen vagy a gépen tartsa-e inkább a 
szemét. A hűtőt is oldalazva nyitja ki, hogy a nő és a laptop 
is beleessenek a látószögébe. Kimérten tölt és határozottan 
helyezi el az italt a pulton, hogy a kis vodka fele majdnem 
ki is löttyen. 
 Köszönöm, mondja Réka. 
 Kettőtíz, mondja Ákos. 
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 Ne haragudj, de nálam csak egy kétszázas van, mond-
ja Réka, miközben egyenesen Ákos szemébe néz, aki et-
től kissé zavarba jön, elveszi a kétszázast és egy alig hallható 
„azistöbbmintasemmi”-t motyogva lendületesen elhelyezi a 
kasszában.
 Réka nagyon lassan issza a vodkát, megbecsüli. Utoljára, 
hosszú évekkel ezelőtt a volt férjével mozdult ki bárhová is, mi-
vel nélküle nem mozdulhatott. Aprókat kortyol. Ákos egyáltalán 
nem tudja, mit kezdjen a helyzettel, ami fura, nem szoktak itt 
szokatlan dolgok történni. Végül beállít három jókedélyű, kö-
zépkorú férfi és a szokásosat kérik, ez némileg helyrebillenti a 
dolgok menetét és minden megy tovább, mint péntek esténként 
általában. Lassan meg is feledkezik a pultnál görnyedő nőről.
 A három törzsvendég Réka mögött ül, aki szinte tudomást 
sem vesz róluk, ők viszont érdeklődéssel figyelik a nekik háttal 
ülő, feltűnően csinos, titokzatos nőt. Ákos kiviszi nekik az italt, 
egy csepp se megy mellé. Miért vagy ilyen feszült, töki, kérdik.
 Á, semmi semmi csak a meló.
 Hát, arról éppenséggel én is tudnék mit mesélni, válaszol az el 
sem hangzott kérdésre egyikük.
 Mi volt?
 Semmi, csak megint behoztak két delikvenst a guszevből. 
 És?
 Mi és? Asziszed olyan egyszerű ott bármit is csinálni, ha balhé 
van? Az ember oda kell, hogy lépjen, ha rendet kell tenni, érted.
 Jól van, nyugi, csak kérdezem.
 Jó, én se úgy mondom, na. Aztán bejött Laca nője valamiér, 
asszem kaját hozott neki, ráadásul a gyerekkel, érted, az előző 
csávója gyerekével, mekkora hülyeség, de érted, olyan tündéri az 
a gyerek, egy  kis tündér, komolyan mondom, úgyhogy körbe is 
vezettem, hadd legyen neki fogalma, milyen a való élet, szóval át-
mentünk hátra, az előzetesbe, és ott voltak ezek a cigányok, de 
ilyenkor már kussolnak érted, mint a retardáltak, kinn meg alig 
lehet velük bírni, na de a gyerek csak nézi, nézi őket, így nézte, 
érted, szerintem nem látott még ilyet közelről, kérdezi, miért van-
nak itt ezek a bácsik. Mondom, nem bácsik ezek, nem emberek, 
hanem majmok, nézd, beszélni se tudnak, csak makogni. 
 A térdét csapkodja a nevetéstől, a másik kolléga kiprüszköli 
a sört, ami a szájában volt, mikor felnyerít. A harmadik mély-
séges csendben marad, Ákos ismét rettentő kínosan érzi magát.
 A nő a pultnál végre megfordul. Rájuk néz. A nevetés abba-
marad.
 Hogy érti ezt, hogy emberek majmok lennének, szalad ki hir-
telen a száján, és ezt abban a pillanatban meg is bánja. 
 Elnézést, hogy mondja, hölgyem, fordul oda nyájasan a még 
mindig nevetéstől rázkódó mesélő, és a mosoly egyből az arcára 
fagy.
 Erre senki nem számított, ezért egy kicsit mindenki meg-
ijed. Ha férfi lenne, már biztos nekimentek volna. Vagy ő ment 
volna nekik. A nő fél a négy férfitől, legkevésbé a pultostól. Őt 

már ismeri. Benne, csakúgy mint saját magában látja a szánal-
mat és tehetetlenség dühét.
Aki nevetett, attól fél, hogy a helyzet korántsem olyan vicces. 
Aki csendben maradt, attól, hogy ha arra kerül a sor, néma 
marad ismét. A nagyhangú melák pedig attól fél, hogy erre 
semmiképpen nem tud jól reagálni.
 De a félelem, csakúgy, mint a különbség, percekben mérhe-
tő. Hosszú, áthidalhatatlan percekben.
 Réka jól ismeri ezeket a perceket. Azt is tudja, hogy 20 
másodperc múlva a félelem meglehetősen különös formákat 
ölthet, a kezdeti döbbenetet az indulatok váltják majd fel.
Miután óvatosan, de szemkontaktust nem mellőzve elhalad 
mellettük, az ajtó nagyobbat csapódik mögötte, mint tervez-
te.  Abban a pár másodpernyi dermedt csendben, ami marad 
utána, Ákos arra gondol, hogy bár most őszintén szánja ezt a 
nőt, mégis örül neki, hogy ő nem tartozik a megjelöltek közé, 
s mivel maga is csak esendő kis ember, boldog, hogy valami 
véletlen így elkülöníti őket egymástól.
 
 A történetben kitalált alakok szerepelnek, az itt elhangzott csú-
nya szavak és párbeszédek részletei azonban valahol, valamilyen 
formában valóban elhangzottak.

Alternatív én

Nagy Zsuka

Duda

Kifestettek. És becsavarták a hajam. Olyan más vagyok így. 
Anyára hasonlítok. A szemem. De én már látom ezt egy 
ideje. Reggel a tükörben. Ahogy telik az életidőm, egyre in-
kább anyára hasonlítok. Csak a szemüveg miatt kevesen lát-
ják. Anyát a szememben. Én sosem értettem. Mikor kislány 
voltam. Anya miért áll ott a tükör előtt annyit és színesíti 
magát. Ő anélkül is nagyon szép. És ahogy én most nézege-
tem magam. Látom. Eltűnt a lányos kisbájom. Egyszerre nő 
lettem. Kicsi diszkrét smink. És máris nő vagyok. Karakte-
resen. No persze nem mintha ezen múlna. Persze hogy nem. 
De azért becsapós ez. Valljuk be. Festékkel a világ. Másabb. 
Anya nő akart lenni. Most jövök csak rá. Értem már. Nő.
 Engem nagyon zavart és idegesített. Hogy bizgerélték 
az arcom. Ha magamnak kellene csinálnom, én összefirkál-
nám az arcomat mint az ovisok a rajzlapot. Idegileg nem 
vagyok kifinomult ehhez a női művelethez.
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 Otthon még megnézem néhányszor magam a tükörben. 
Kis hiú. Mondom a tükörnek és fintorgok egyet. És ezek 
a hullámok. Dögös. Komolyan mondom. Pedig nem va-
gyok dögös nő. De ez a jelmez azzá tesz kicsit belülről is. 
Amíg a búra alatt ültem, fellőttek a nőbolygóra, gondoltam. 
Megint röhögök. Magamon. Később megmutatom magam 
a szeretteimnek. A nagyis fényképnek. Amelyiken négyéves 
vagyok és nagyi mosolyogva ölel. Szorít engem. Előttünk 
nagy csokitorta. Keresztanyámnak. Aki virággal a kezében 
mosolyog a fotósnak. Aki most az én emlékezetem. És Pis-
tának. A távolba néző fiatal fekete-fehér képnek. És a férfire 
gondolok, aki mindig boldogtalanságban hagyja asszonya-
it. Hogy biztos belém szeretne, ha látna. És ha belészeretős 
lenne. De nem az. Ő egy ördög. Igazi Jóördög. Nem Rossz-
ördög. Hanem jó. Kicsi Ádám és sok Lucifer. Keverék. Én 
persze Éva volnék. Ebben a függésben. Jóéva és Rosszéva.
 Anyáékhoz is elmegyek. Anya azt mondja, hogy olyan 
szép vagy, kislányom. És mondja apának, hogy nézd már 
meg milyen szép a lányod. Szép, mondja apa. És megcsó-
kolja a homlokom. Sosem az arcomat. És anya még mindig 
gyönyörködik bennem. Van valami Bud Spencer-film a té-
vében. Belenézek. Zavar, hogy időben vagyok. Nem zakatol 
a szív. Nem méltatlankodik a lelkiismeret. Hogy késésben 
vagyok. Már úgy megszoktam. Hiányzik, ha nincs. Bár 
megnyugtató, hogy nem kell kapkodni. De mégis néhány 
perc késést kiprovokálva az időben levéstől indulok csak el 
a magam lakásába, hogy felöltözzek az estihez. Bárhogyan 
nem akarom. Útközben eszembe jut. Hosszú évekig. Egy 
férfi vette nekem szilveszterkor a dudát. Tavaly megtartotta 
a tavalyelőttit és ünnepélyesen elém pakolta, nekem tartot-
ta egész évben. Mert tudta, nekem duda kell éjfél után. A 
petárdák dobpergésére hullik a könnyem. Elindulok a vá-
rosba. Veszek egy dudát. Kurva tárgyak. Megríkatják az em-
bert. Szerelmek megváltoztatják a világ molekuláit. Konfet-
tit is veszek meg, olyan színes szalagokat, amiket dobálgatni 
kell és jó lesz tőle a hangulat. Veszek minden szart. Csak ne 
jusson eszembe a férfi. Fizetek. Elindulok. Nék.
 És akkor veszek még egy dudát. Az övét. Egy kéket. Sze-
reti a kéket. Az enyém zöld. Szeretem a zöldet. Otthon bu-
lizósra öltözöm magam. Leteszem a kék dudát. Az övét. És 
kedvetlenül elindulok az ismeretlenbe. A vajonmilyenleszbe. 
Nem szeretem a szilvesztereket. Nem is utálom. De nem 
szeretem. Sosem szerettem a kötelezőket. Mármint a köte-
lezően előírt intézményesült dolgokat. Ahhoz képest tanár 
lettem. Vagyis vagyok. Jó, mi. Az ember skizofrén. És a 
természetét igazán nem ismeri. Vagy menekül előle. Vagy 
a szerepei nem engedik. Vagy egyszerűen nincs lehetősége 
valamiért igazán megismerni a saját természetét. Igazán. Azt 
az igazit. Az utam közben tűzijátékok. Petárdák. Játékhá-
borúk a mámorért. Az új évért. Kicsit félelmetes. Hogyan 

verődnek bandába a srácok és eltorzult arccal és hanggal do-
bálgatják össze és vissza a petárdákat. Az igazi harcban per-
sze összefosnák magukat. Öregszem. Gúnyolódóra veszem 
a figurát és óvatosra. Úgy megyek, hogy lássanak, nehogy 
elém dobjanak valamit. És ha elkezdenek dumálni nekem. 
Hát én leordibálom a fejüket. Terminátorlány. A hős. Gon-
dolom. És röhögök. Hogy nekem mindig egyedül kell men-
nem mindenhová. És komolyan, még élvezem is. Azt kell 
higgyem. Lehet. Hogy egyedüllét és hiány nélkül végig sem 
tudom csinálni az életemet. Lehet, hogy nekem ez a termé-
szetem. Útközben mindig szétagyalni az agyam. Ó. Csak 
az az egy. Csak azt tudnám feledni. Biggyesztem le a szám. 
Ahogyan magához nyúl. Ősz hajához. Öltönyéhez. Reggel 
a csészéhez. Nappal a munkához. Este a pohárhoz. Éjszaka 
hozzám. Csak az az egy. Mennyit is veszít az ember. Ha 
már nemcsak az az egy. Van. A több mennyire kevés. Ah-
hoz az egyhez. Képest. Az az egy után árva árva árva ember. 
Az egy után már csak árulás jöhet. Rájövünk, hogy a többi 
is ugyanolyan mint az az egy. Ugyanaza van, ugyanolyan 
vágyai és rigolyái. És az az egy. Már sosem lesz. Egy. Csak 
egy prototípus. De az ember, mikor az az egy van, sokszor 
nem tudja, hogy ő az az egy. És hogy más is ilyen. Csak ha 
már nem csak az az egy. De az egy után már sohasincs egy. 
És ha nincs egy, nincs szerelem. Ha nincs szerelem. Nincs 
élet. Csak helyetteélet van. Az meg nem ugyanaz. Nem az 
igazi. Élet. Előttem néhány méterrel tűzijáték. Nagy színes 
bummok. Megijedek. Megállok. Elnyomom magam. Bele 
és visszagyömöszölöm egy más időbe. Még itt behülyülök 
az év utolsó napján. És eszembe jut, milyen lenne megbo-
londulni. Bevinnének abba a sárga házba. És onnan néz-
ném az embereket. Sárga páholyból. Nevetnék, hogy ha-
haha. Nézd már, akar valamit. Érez. Hisz. Remél. Szeret. 
Dolgozik. Tesz. Vesz. És keresi azt az. Egyet. Hát nem tud-
nám, ki lenne bezárva. Ők vagy én. Még mindig magamra 
gondolok. Az életemre. És rájövök, hogy szép akarok lenni 
legalább egy kicsit még. A bolondok nem szépek. Igen. A 
hiúság sok mindentől óv. Megvéd. Tovább megyek. De már 
nem akarok gondolkodni. Semmin. Mechanikusan megyek 
a szilveszteri buliba. Belépek a helyre. Gönci barack. Az-
tán kőszegremetei szilva. Eszembe jut egy régi barát. Mikor 
megkérdeztem tőle. Hogyan kell meggyógyítani a lelket, azt 
mondta, inni kell. Iszom. Kifestve a nőbolygóról érkezve a 
terminátorlány. Iszik. Tánc. Csülök. Marhapörkölt. Ubor-
ka. Pálinka. Bor. Himnusz. Pezsgő. Búék. És belefújok a 
dudába. Valakivel. Mindegy kivel. Mással. Tudva hogy két 
dudás nem fér meg egy. –
 Csak az álmom ugyanaz. Az az egy. De az életem. Ha 
erőszakkal is. Az Életfáraó dudáját. Fújja. Emberrabszolga 
vagyok. Egy despotikus világban.
Szerelemtelenül.
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Na, szerusz! 
Onder Csaba

A fikciós irodalom legalább annyira, ha nem 
jobban képes formálni a történelmi identitá-
sunkat, mint az akadémikus narratívák. Tompa 
Andrea regénye rendelkezik a történelmi tudat 
formálásának erejével. Ha valamit igazán tudni 
kell, tudni lehet a Trianon előtti Erdély min-
dennapjainak világról, az ebből a regényből 
megtudható (és ebben a világban, amelyet a két 
fiatal orvos adta perspektíva „korlátoz” csupán, 
csaknem minden érdemleges benne van).

Kritika Tompa Andrea Fejtől s Lábtól. Kettő orvos Erdély-
ben (Kalligram Kiadó, Pozsony, 2013) című regényéről A 
Vörös Postakocsi szerkesztőitől – főszöveggel (Onder Csaba) és 
hivatalos kommentekkel (Borbély Szilárd, Bódi Katalin).

 (1) A regény szerkezete és narratívája egyszerű képlet sze-
rint működik: két egyes szám első személyben megszólaló 
elbeszélőt észlelhetünk, akiknek szólamai nem ritmikusan, 
de egymást váltva következnek. Az elbeszélők önmaguk 
történetét mondják, s mint kiderül, valójában naplót írnak 
mindketten. A regény utolsó fejezetét azonban már együtt 
írják, nem tudni, hova, mindenesetre mindkét szólam 
megszünteti magát, az elbeszélők befejezik az írást, ezzel a 
gesztussal számolva fel a múltat, a magányos szubjektum 
létet, hogy (mint az ikrek) fejtől s lábtól (a végtelen jelét 
figurálva) legyenek mindörökre egyek a többes szám jelen-
tette elhallgatásban.
 (2) A regény alapmetaforája az ikerség, mindenből kettő 
van, de minden kettősség csakis önnön relációjában nyer 
értelmet. Mindez erőlködés nélkül, puritán líraisággal szövi 
át a regényvilágot. A megválasztott nézőpont egyszerre eg-
zakt és egzotikus. Az orvosi percepció, irányuljon az emberi 
testre, lélekre, társadalmi szokásokra, eszmékre vagy éppen 
történelmi mozgásokra, mindig tárgyszerű és vizsgálódó, de 
a laikus számára minden esetben kitüntetett státuszú is; eb-
ből fakad egzotikuma.
 (3) A regény olvasásában az első komoly zavar akkor 
keletkezik (szinte még az elején), amikor egy fejezet kezdő 

sorát olvasva nem tu-
dom eldönteni, hogy 
az most a nő vagy 
a férfi szólama. Az 
egyes szám első sze-
mélyű elbeszélés nyu-
godt, kiszámítható, 
belátható szövegvilá-
got képes teremteni 
egyébként; a narrátor 
ellenőrizhetetlensége 
eme elbeszéléstípus-
nál eleve kódolt és 
megszokott; az olvasó 
megvezetése, elbi-
zonytalanítása önma-
gában nem volna újdonság. Tompa Andrea valami olyas-
mit alkalmaz mégis, amivel eddig még nem találkoztam. 
Előbb hibára gyanakszom. A szerző nem tudja megfelelően 
elkülöníteni a két hangot; a szólamok menthetetlenül ösz-
szekeverednek, mintegy felszámolják magukat. (Na, szerusz, 
mondom magamban. Ennek a regénynek annyi.)
 (4) Később arra jövök rá, hogy talán nem is akarja. 
Mindketten egy nagyon szépen megalkotott és kidolgo-
zott, finoman egyedivé tett regionális köznyelven beszélnek, 
amely önmagában képes arra, hogy minden felismerhető 
architextust bekebelezzen. A beszélők identitása nem nyelvi 
különbözőségükből konstituálódik. Megkülönböztetésük 
ezért is okozhat nehézséget. Egy idő után kis füleket kezdek 
hajtogatni a regény bizonyos oldalaira – ezt egyébként na-
gyon utálom, de eszköztelen olvasó vagyok –, ahol a férfi és 
a nő (nincs nevük, és nem is lesz) valahogy mindig ugyanazt 
tapasztalják meg, de más-más aspektusból, és persze eltérő-
en értékelve. Végül abbahagyom a párhuzamok és az eltéré-
sek keresését; ennek a református magyar férfinak, és ennek 
a zsidó származású magyar nőnek a nehézségei és problémái 
lényegileg mégsem különböznek egymástól. Az emancipá-
ciós törekvés a maga módján ugyanolyan kihívás, mint az 
apakomplexusból való kilábalás. Budapest mindkettejük 
számára egyenlő távolságra van Kolozsvártól. Lényegi ha-
sonlóságukat nemiségük biológiai és társadalmi különbségei 
sem képesek alapvetően befolyásolni.
 (5) Egy idő után nagyon akarom, hogy ez a két ember 
találkozzon végre egymással és egymásba szeressen. A re-
gény nagyon nem romantikusan-regényes ilyen szempont-
ból. Teljesen kiszámíthatatlan, még ha teljességgel logikus 
is. Ami tudható, az mindig nagyon kevés. Amit egy ember 
tudhat. Amit egyikőjük vagy éppen a másik elmond. Sokáig 
elhiszem, hogy ez az okos, szeretni való, fiatal, emancipált 
zsidó lány tényleg meghalt valamely fertőző betegségben. 
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Mert a férfi így hiszi, úgy tudja, de hát ennek éppen akkor 
semmi jelentősége nincsen számára. Nem mondja el, mit 
is érez. És ez dühítő, mert én, az olvasó, ekkor már tudom, 
hogy ők egymásnak volnának teremtve, de az élet, a sors és 
ez a regény, amely nem kíván eme előbbiektől semmiben 
sem különbözni, nem tehet mást, nem tehet olyat, amit egy 
olvasó romantikus fantáziája megkíván. Később magamban 
hálát adok a szerzőnek. (A közelünkben van egy I. világhá-
borús katonai temető, elképesztően sok nemzet halottaival. 
Gyűjtőkórház volt itt egykor – csupa sebesült került ide 
a frontokról. Ezt a két orvost képzelem ide. Hogyan nem 
találkozhattak abban a felfordulásban. Hogyan találkoztak 
mégis, feküdve aztán fejtől, s lábtól egy kimerítő nap után.)
 (6) Az ikerség, az együvé tartozás, az összenövés, az 
együtt létezés és lélegzés nagyon szépen, okosan, legfőkép-
pen hihetően bontakozik ki, terjed szét ebben a regényvi-
lágban. Lassan megértem és elfogadom a regény címének 
ódon szépségét is, amely éppen egyszerűségénél fogva válik 
megrendítővé. Meg vagyok hatódva ettől a természetesség-
től. Miközben tudom, hogy mindez mégis csak irodalom, 
megalkotott, mesterséges szövegvilág, egy idő után mindent 
elhiszek ennek a két embernek, akik elmondják a maguk 
módján, a maguk életét.
 (7) Miután befejezem a regényt, előveszem Erdély há-
rom kötetes történetét. Tudnom kell a részleteket, ho-
gyan is volt. Mélyen csalódnom kell az eseménytörténetek 
fantáziátlanságában. Szilágyi Zsófia lebilincselő Móricz 
Zsigmondról szóló monográfiájában olvasom, hogy az Er-
dély-trilógia megihlette a korabeli történészeket is. Móricz 
(a regényíró) történelmi tablója és portréja Báthoryról és 
Bethlenről csupán jellegében és státuszában különbözik a 
szaktudományos munkák konstrukcióitól. A fikciós iro-
dalom legalább annyira, ha nem jobban képes formálni a 
történelmi identitásunkat, mint az akadémikus narratívák. 
Tompa Andrea regénye rendelkezik a történelmi tudat for-
málásának erejével. Ha valamit igazán tudni kell, tudni 
lehet a Trianon előtti Erdély mindennapjainak világról, az 
ebből a regényből megtudható (és ebben a világban, ame-
lyet a két fiatal orvos adta perspektíva „korlátoz” csupán, 
csaknem minden érdemleges benne van). Tehát innét is ér-
demes megtudni azt, ami egykor Kolozsváron volt. És van 
egy olyan érzésem, hogy ez a tudás kissé más, mint amelyet 
közkeletűen, sztereotípiáktól gátolva nyilvántartunk. És itt 
máris zavarba jövök a többes számtól. Oly sokfélék vagyunk 
mi, magyarok.
 (8) Ha beírja valaki a keresőbe a regény mottóját („Sze-
retnék olyan egészséges lenni, mint egy magyar”), elsőként és 
kizárólag egy magát „nemzeti radikális”-nak nevező közösségi 
blog felületére érkezik, ahol Petőfi-versidézetek, a cigányság-
ról értekező Pokol Béla-citátumok vagy éppen Morvai Krisz-

tina-videók végén találhatja meg a „Mit mondtak régi nagy 
emberek A Magyarokról?” címet viselő blokkot, amelyben 
Dante, Ibsen vagy éppen Napóleon egy-egy mondata mel-
lett szerepel Friedrich Nietzschééi is. (Forrásmegjelölést is 
találhatunk itt: Függetlenség Évkönybe [sic!] 1937.) Az egykori 
Függetlenség c. politikai napilap által is képviselt revizionista 
politika kontextusában Nietzsche kiragadott mondata köz-
vetett argumentumként kíván hatni a magyar nemzetet ért 
sérelmek orvoslásában. A korabeli olvasó ekkor még nem 
tudhatta, hogy már csak alig egy évet kell várnia az első bécsi 
döntésig, vagyis az országról amputált részek visszacsatolásá-
nak kezdetéig. Trianon soha be nem gyógyuló sebe a magyar-
nak, így egészsége azóta erősen megkérdőjelezhető. Nietzsche 
ezt persze már nem tudhatta. Mennyire egészséges tehát egy 
magyar? Milyen jelentésekre tehet szert eme mondat egy 
olyan regény mottójaként, amelynek története magyar orvo-
sokról szól, amely nem sokkal Trianon előtt veszi kezdetét, 
hogy nem sokkal azt követően záruljon le?
 (9) Mivel a regénytől távol áll az ironizálás, a mottót 
sem kívánom így érteni, elfeledve azt, hogy Nietzsche tud-
valevőleg végül is megőrült. A regényben megszólaló orvosi 
diskurzusok miatt a metaforikus jelentésképzés könnyen 
kínálja magát, amint ez az előbbi bekezdés nyelvhasználatá-
ból talán már ki is derült. Leginkább betű szerint szeretném 
olvasni mindezt, még akkor is, ha Trianon és Erdély olyany-
nyira terhelt diskurzusai ezt aligha teszik lehetővé. Így értve 
Nietzsche azt mondja, hogy olyan egészséges kíván lenni, 
mint egy magyar; tehát a magyar egészséges, így például 
nincs migrénje és nem kínozza krónikus gyomoridegesség 
sem. S legfőképpen nem fenyegeti semmiféle őrület. A re-
gény főhőseire ez még teljességgel igaz. 

A Vörös Postakocsi folyóirat 
szerkesztőinek hivatalos kommentjei:

Borbély Szilárd: 
A regény engem is ott hozott elő-
ször zavarba, ahol a kritika íróját is, 
amikor mechanikus ismétlődést vár-
va nem azt kaptam, a férfit nem a 
női elbeszélő váltotta vagy fordítva. 
Ekkor lapozgatni kezdtem, zavartan 
kerestem valami kapaszkodót. Aztán 

elmúlt ez a keresgélés, ráleltem egy idő után arra az olvasás-
módra, amely nem mechanikus, hanem organikus inkább. 
Menet közben dönti el, hogy mit is kell olvasni.
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 Mintha nem az volna a fontos, ami oda van írva, nem 
egy kompetens szerző beszélne, vagyis nem volna olyan 
mindent uraló szerző, akit a regényekben akkor is elvá-
runk, ha összekacsintva a szerzővel, tudjuk, hogy most azt 
játsszuk, hogy nincs ez a fajta elbeszélő. Hanem két, egy-
mástól elválasztott, egymást kereső, egymást feltételező, 
egymást kiegészítő hangok vannak, és aztán pedig majd az 
a fontos, amit ebből a kettősségből leszűrődik, de ez pedig 
nincs sehol, főként nem előzetesen eldöntve. És ebben bi-
zony egy nagyon fontos regénypoétikai újítás van, ami 
magával a regény alakuló formájával együtt jöhetett lét-
re, ami túllép azon, amit eddig a regényről tudni lehetett. 
Az a lenyűgöző gazdagság, ami az ismeretek és egy (vagyis 
több) nyelv, a tudomány beszédének hatalmával hullámzik 
és zuhog át a két beszélőn, akik nem semleges nyelveken 
szólnak, hanem a két nem egymást kereső nyelvét beszélik, 
keresik magukat, őket is megváltoztatja a szép 19. század utó-
játékának optimizmusa, hite, amely azt kínálta, hogy a tudás, 
a haladás, a tudomány, az eszmék, a nők és a férfiak felszaba-
dítása, ami lebontja az osztályok és kasztok közötti falakat is, 
elhozza a 20. században az örök békét és boldogságot.
 És mindezt nem elvont tudásként mondja el ez a két hang 
által megszólaltatott nyelvek sokasága, hanem érzéki tudás-
ként. Egy olyan regényként, amely maga teremti meg saját 
formáját, mindarról való tudás gazdagságát, amiről beszél. Itt 
kellene sorolni hosszan, de akkor még Erdélyt, amely azonnal 
Trianont is megidézi, még nem is említettük…

Bódi Katalin: 
(Fejtől s lábtól. Férfi és nő. Fény és 
sötét. Nap és Hold. Jin és jang. Em-
ber és állat. Ébrenlét és álom. Élet és 
halál. Mindig és soha. Szó és csend. 
Én és Te.)
 A regény olvasását befejezve 
sokáig csak dadogni tudtam, mert 

olyannyira sűrű az a bizonyos egyszerű narratív képlet, ami 
ráadásul az orvosi tekintet hangsúlyozásával nem vagy nem 
feltétlenül azonosítható a megszólalók nemi identitásával. A 
férfit sokszor láttam Pygmalionnak, aki kíváncsi szemlélő-
dőként hozza létre a szépet az anyagból, jobb és bal kezének 
különös tehetségével metsz bele a bőrbe, vesz el és ad hozzá 
a testhez, hogy eltüntesse tökéletlenségét és fájdalmát. Ép-
pen ezért teljesen magától értetődő elfogadni az ettől a hata-
lomtól való visszarettenést a remeteségbe, a szemlélődésbe, 
az apa által megvetett fürdőorvos, illetve a valamiféle archa-
ikus funkciókat sűrítő gyógyító szerepébe. Ha valahol tetten 
érhető a női elbeszélő nemi identitása, akkor véleményem 

szerint az éppen a férfi szereppel való azonosulás vágya a 
sokszoros határhelyzetből, nőként, zsidó nőként, magányos 
nőként, okos nőként. A férfi hivatás választása, a tudásban 
való versenyzés cselekvésben, diskurzusban, viselkedésben 
folyamatosan kizökken a tetszeni akarás, a testi vágy és a 
szerelem iránti sóvárgás különös kíváncsiságában.
 Van egy sajátos feszültsége az elbeszélésnek, ameny-
nyiben mintha hozzászokna (hozzászokhatna) az olvasó 
az orvosi/megfigyelő, illetve a női és a férfi tekintetnek 
köszönhetően a mindentudó perspektívához, ami az elbe-
szélés folyamatának kauzalitását és az elbeszélt világ kvázi 
univerzalisztikusságát erősítené, ez azonban mégis törede-
zettséggé, illetve elhallgatássá is alakul. Ez a (nem veszte-
ségként) felismerhető hiány részben nyelvi-kulturális ta-
bukra való rámutatás (amiről hallgatni kell), részben pedig 
világossá teszi a metonimikus elbeszélésben a metaforikus 
elbeszélési forma folyamatos jelenlétét és sűrítő-elliptikus 
karakterét. A „fejtől s lábtól” alakzatának lenyűgöző gazdag-
sága, gyomorszorító testi vetületei (pl. az ikerszülés leveze-
tése vagy a kutyákkal való együtt alvás a háborúban), illetve 
metaforaként sokféle kibonthatósága (pl. rátalálás a másik 
felemre, ellentét helyett kiegészítés és egység, linearitás és 
elmúlás helyett ciklikusság és visszatérés) a hagyományos 
epikus formákban létező otthonosságunkat formálja foko-
zatosan feladattá és felismeréssé.

Orosz rulett 
Bódi Katalin

Csabai Szindbád figurájával jelentős és sikeres 
kísérletet tesz arra, hogy az olvasó által közvet-
lenül már jellemzően meg nem élt, de még vi-
szonylag közeli múlt megidézésével, megérteni 
akarásával láthatóvá tegye a nyomozás allego-
rikus eszközének segítségével a huszadik század 
megannyi traumájának némelyikét.

Kritika Csabai László Szindbád Szibériában (Magvető Ki-
adó, Budapest, 2013) című regényéről A Vörös Postakocsi 
szerkesztőitől és munkatársaitól – főszöveggel (Bódi Katalin) és 
kommentekkel (Onder Csaba, Drótos Richárd, Kulin Borbála)
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Míg a nyárligeti nyo-
mozó történeteinek 
első kötetét olvasva 
határozottan jelen 
volt az olvasás folya-
mataiban a regény 
és a novellagyűjte-
mény kettősségének 
a feszültsége, addig 
a második kötet már 
egyértelműen regény, 
beteljesítve a Szind-
bád, a detektív (Mag-
vető, 2010) utolsó 
fejezetében elültetett 
paradox várakozást. 
Bár a második kötetben is jelen van a rövidebb epizódok 
egymást követő, akár vég nélkül bővíthető sora, a címben 
is jelzett történelmi-földrajzi kontextusban teljesen egyér-
telmű Szindbád személyes sorsának hangsúlyossága az el-
beszélésben. A nyomozó fordulatos életeseményei ráadásul 
összekapcsolódnak az egész köteten végigvonuló „nagy” 
nyomozással, ami együttesen nagyszabású ívet ad a regény-
nek. Az olvasó vágya természetesen egyfajta sürgető izgalom: 
megtudni, felfedezni, követni Szindbád sorsát, akit Nyár-
liget háború sújtotta belvárosában, saját lakásában látunk 
utoljára. Ahogyan 1944 őszén haldokló másodunokaöccsét 
dédelgeti, hirtelen végtelenné mélyül az üresség: „Dénes feje 
az ölében. Haját simogatja, és vár. Néha nem marad más. Vár-
ni. A világ végére. Mert ebben a világban az egyetlen jó, hogy 
véget fog érni.” (377. o.) Ezért paradox tehát a várakozás, 
hiszen az olvasó abban a pillanatban hagyja magára a detek-
tívet, amikor málenkij robotra hurcolják. A Szindbád Szibé-
riában című második kötet (aminek egyik kiválósága, hogy 
önmagában, az előzmények ismerete nélkül is olvasható és 
érthető) így eleve nem ígérkezik könnyed olvasmánynak. 
Hiszen míg korábban a kisváros erős atmoszférája, lakóinak 
sokszor szomorú, de mégis közeli és ráadásul helyenként 
megmosolyogtató, szerethető története, Szindbád bagdadi 
életeseményei az összetettségük mellett hangsúlyossá tették 
a sokféleség örömét, a titokfejtés izgalmát, addig a második 
világháború utáni Szovjetunió a szibériai munkatáborral, a 
szegénység, a hideg, az éhezés és a félelem mindennapos, 
megváltás nélküli passiójával mintha valóban a világ vége 
utáni állapotot tenné jelenvalóvá. (Ebből a nem éppen vi-
dám történelmi helyzetből billent ki időről időre Csabai 
fanyar humora, ami ebben a kötetben is búvópatakként van 
jelen: „Hát ilyen a vég – gondolja Szindbád. Gyermekkorá-
ban, miután rádöbbent, hogy az ő sorsa is az elmúlás, megszál-
lottan faggatta a halálból visszajötteket. Schiffer nagymama 

szomszédasszonyára rádőlt egy rakomány krumpli a nyárligeti 
zöldségpiacon. Nem volt pulzusa, mikor kihúzták. Bekerült a 
hullaházba. Ott magához tért. Az esetet lehozta a Szabadsajtó, 
és a riporternek is azt mondta, amit Szindbádnak: Nem volt 
rossz, krumplit pucoltam az angyaloknak.” 35. o.)
 Nyárliget a város történelmi múltjával, nyilvános és tit-
kos kapcsolatrendszerével, a betelepülő és az őslakos csalá-
dok saját hagyományaival otthonos és belakható hely nem-
csak a nyugatos szépprózából ismert városi tereknek (mint 
például Zsarátnok vagy Sárszeg) köszönhetően, hanem a 
krimi műfajával való folyamatos játék miatt is, amelyben a 
modern város a titok és a bűn allegóriájaként jelenik meg. 
Szindbád kalandjainak második kötete azonban Szibériába 
vezeti az olvasót, ami azért figyelemreméltó (megrázó? ijesz-
tő?) döntés, mert a magyarországi kommunikatív emléke-
zetben még jelen van az 1940-es évek vége és a második 
világháború utáni új világrend kialakulásának számos, alig 
elbeszélhető jelensége (éhezés, kényszermunka, megerősza-
kolt nők és gyereklányok, deportálások, hiányzó családfők 
és fiúgyermekek). A detektív mint olyan a krimi műfajában 
eleve a különleges perspektívát biztosítja, ahonnan a világ 
működése transzparenssé vagy legalábbis másként interpre-
tálhatóvá válik – amihez jelen esetben hozzáadódik Szibéria 
ismerős idegensége úgy, hogy most egy magyar politikai fo-
goly szemszögéből konstruálódik meg a tér. Csabai László 
regénynyelve bravúros ebben a radikális helyszínváltásban 
is: a dokumentatív jelleg történelmi, néprajzi, nyelvészeti, 
kulturális stb. vonatkozásban sajátosan ötvöződik a detektív 
tudatfolyamatainak közvetítésével. Ez a kettősség helyen-
ként átcsúszik ugyan a vontatottságba, a narráció túlzott 
lelassulásába, azonban összességében legalább ugyanarra 
képes, mint a nyárligeti helyszínteremtés esetében: a valós 
helyszín minuciózus leírása észrevétlenül csúszik át a Fou-
cault által definiált heterotópia racionálisan sokszor nehezen 
értelmezhető fogalmába, azt ugyanis a társadalmi szabályok, 
a történelmi hagyományok és a kulturális szokások sajáto-
san rétegzetté és titokzatossá formálják. Szibéria könnyen 
értelmezhető úgy, mint hermeneutikai feladat a sajáttal és 
az idegennel való számvetés tárgyában, ugyanakkor azzal, 
hogy Szindbád otthonától végeredményben racionálisan 
értelmezhetetlen távolságra van, a tér és az idő természeté-
vel is szembesülhet az olvasó. A részletező leírások, amelyek 
a detektív megfigyelői pozíciójából, a nyomozói munka 
egymásra épülő szakaszaiból bomlanak ki (s amelynek a 
legteljesebben végigvezetett folyamata az első, a lágernyik 
című fejezetben található) a többi ember, a természeti és 
az épített-technikai környezet vonatkozásában, folytono-
san keverednek Szindbád reflexióival, visszaemlékezéseivel 
és az álmaiban megjelenő vágyképekkel, így a valós tájból 
valamiféle mágikus realista közeget hoznak létre, amely 
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független az ember akaratától és alakító tevékenységétől: 
„A nap fantasztikusan süt. Szindbád a lágerben megfigyelte, 
minden délre eső ablaknak van egy kegyelmi pillanata, mikor 
a sugarak olyan szögben tűznek rá, hogy egy kis ablaküveg ké-
pes barakknyi teret megvilágítani, fölmelegíteni. És most ilyen 
pillanat van. Behunyt szemmel arcát a Kongora felé fordítja, 
tenyerét az üvegre simítja és várja, hogy feltöltse a vibrálás. A 
kék eget és a narancssárga napot inverz színekben látja: lobogó 
sárga tengerben egy kék, egyre szabályosabb körformát öltő pa-
macs. Aztán elfordítja a fejét és kinyitja a szemét, de a konyha 
fehér jurtanemezzel bevont falán is látja a kék napkorongot. 
Igaz, lát egy másikat is. Egy sárgát. A két korong játszik egy-
mással: egybeolvadnak, különválnak. Aztán a sárga ugrálni 
kezd. A detektív megfordul. Szonya az, réztányérral kezében ő 
varázsolja a falra a másik napot.” (376. o.)
 Éppen ez a keveredés a valószerű és a nem valószerű, 
a fiktív és a valós között teszi lehetővé a szinte mesés ele-
mek működőképességét, amelyek közül az első Szindbád 
szabadulása a lágerből: egy politikai fogoly tehát a Szovjet-
unióban a tudásának köszönhetően fogsága előtti polgári 
élete foglalkozását folytathatja. Fokozatosan visszabomlik 
azonban ez a mesei sorsfordulat a regény folyamatában: a 
Szonyával szövődő, éppen a testi szenvedéllyel együtt meg-
rendítően tiszta szerelem sajátos kiteljesedést jelent Szind-
bád számára, ami azért szenvedéssel teli, mert a lány múltja 
egy sajátosan vétlen bűnösséggel lehetetlenné teszi kapcso-
latuk folytatását. Szonya története, Szindbádéhoz hason-
lóan lezáratlan és a boldogság-boldogtalanság antitetikus 
fogalompárjával értelmezhetetlen marad. A regény befeje-
zése ugyanis legfőképpen az olvasó kizökkentését és elbi-
zonytalanítását szolgálja, ami – az olvasói várakozás elnyúj-
tásával – szerencsésen mentesíti az elbeszélést a giccstől, 
bár ez nagyban köszönhető a narrátori diskurzus Csabaira 
jellemző kvázi érzelemmentességének, leíró, filmszerű lát-
ványt közvetítő látszólagos transzparenciájának is. Ugyan-
akkor éppen ennek a filmes látásmódnak az eredményeként 
léphet közel az olvasó a történethez: a sokszor jelen idejű 
narráció, a lendületes, kevesek által ilyen mesteri módon 
művelt párbeszédezés, illetve a helyenként zavaró, színpadi 
utasításokra emlékeztető közbeszúrások végeredményben a 
mozihoz vagy a színházhoz hasonlóan testileg is jelenlévővé 
teszik az olvasót, ami a befogadás élményét mélyen bevési az 
emlékezésbe.
 Nem feltétlenül hálás írói feladat folytatást írni, foly-
tatást ígérni, bár a krimi műfaja ezt eleve feltételezi, azzal 
együtt, hogy jelen van a pikareszk hagyományaiból ismert, 
végtelenségig bővíthető kalandok nagy valószínűséggel 
unalmassá váló sorozata. A krimi hihetetlenül gyorsan vál-
tozó regényforma, ami a történő világhoz alkalmazkodik, 
illetve a különböző médiumokban (pl. filmsorozatként, 

mozi- vagy tévéfilmként, könyv- vagy könyvsorozatként, 
régebben folyóiratokban való folytatásos regényként) törté-
nő megjelenése révén is a technikai-társadalmi aktualitások-
hoz rendelődik. Éppen ezért nagyon sérülékeny a figurája, 
hiszen könnyen felkínálkozik a jelentésvesztésnek az idő 
múlásával. Csabai Szindbád figurájával azonban jelentős és 
sikeres kísérletet tesz arra, hogy az olvasó által közvetlenül 
már jellemzően meg nem élt, de még viszonylag közeli múlt 
megidézésével, megérteni akarásával láthatóvá tegye a nyo-
mozás allegorikus eszközének segítségével a huszadik szá-
zad megannyi traumájának némelyikét. A befejezés utolsó 
mondatában a folytatásra tett ígéret éppen ezért nemcsak 
izgalmat keltő, hanem nyugtalanító: „A nő kinyitja a menet-
rendet, ügyesen pörgeti a lapokat, megáll, még egyet lapoz, és 
akkor felel.” (589. o.)

A Vörös Postakocsi folyóirat 
szerkesztőinek hivatalos kommentjei:

Drótos Richárd: 
Nyugodt kattanás jelzi: a golyó 
már a tárban van… 
Csabai László második önálló regé-
nyét bemutató írásában Bódi Ka-
talin irodalomtörténtet-tudományi 
szempontból helyére teszi a dolgo-
kat, a szöveg rangjához és ihletettsé-

géhez mérten méltatja az írói teljesítményt, a regénytextust, 
és a helyszínválasztással kapcsolatos bravúros megoldásokat, 
amelyek fokozzák az olvasó realitásérzetét, amint éppen el-
merül Schiffer „Szindbád” Árpád nyárligeti nyomozó szi-
bériai hadifogságával kapcsolatos kalandjainak kötetében. 
Kiváló érzékkel mutat rá a kritika az íróra jellemző semle-
ges, már-már érzelemszegény narráció szerepére is, amely 
mintegy filmkockákként vetíti az olvasó elé a történetet.
 Nem lévén sem író, sem irodalomtudós, e tudatosan al-
kalmazott narráció és az írói mesélő attitűd e sajátosságának 
csupán egy mellékágával szeretnék foglalkozni, azzal, aho-
gyan Csabai László a magyar történelmet láttatja – most 
már, túl a második köteten és tudván, hogy készül a har-
madik, nyugodtan használhatjuk a kifejezést – Szindbád-
regényciklusában.
 Véleményem szerint nem elhanyagolandó tény, hogy az 
író mintegy az előzmények ismerete nélkül, in medias res 
kezdődő regényciklusában éppen a világháború felé robogó, 
kiépült Horthy-korszakot, és a kataklizma utáni Magyaror-
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szágot kívánja megrajzolni (majd – remélem a sokadik kötet 
végén – meglátjuk, hogy meddig jutunk előre az időben), 
hiszen ezek a történelmi időszakok, hogy úgy mondjam, 
máig tartanak, illetve verik hullámaikat a közelmúlt és a je-
len magyar társadalmában, társadalmi létében is. Ahogyan 
Bódi Katalin is megjegyzi: a Nyugatos széppróza örököse 
Csabai, Nyárligetében nemcsak Mikszáth szeretettel meg-
rajzolt alakjaira, de Móricz Rokonokjának Zsarátnokára is 
ráismerhetünk.
 Szerintem tudatos írói húzás a korszakhatárok és a ma-
gyarországi diktatúrák kiépülése elől való kimenekítése 
Szindbádnak, aki így nem kényszerül színvallásra kortársai 
közegében. Az első kötet történeteiből megtudhatjuk, hogy 
amikor apja közel-keleti kiküldetéséből a család hazatér, 
már áll a király nélküli királyság rendszere, így a nyomozó 
csupán „betagozódik” a már létező struktúrákba. Szibériá-
ban sem kényszerül színt vallani, hiszen a helyzet ott is ké-
szen várja: élet vagy halál kérdése, hogy itt is képes legyen 
részévé válni egyik vagy másik társadalmi alrendszernek, s 
– bár erről maga az író nem hajlandó részleteket elárulni 
a megjelenéséig – valószínűleg így lesz ez visszatértekor is, 
amikor sejthetően talán a már éppen lecsengő Rákosi-éra 
korába, vagy az ötvenhatos forradalom utánra érkezünk 
majd meg Szindbáddal együtt, azon a bizonyos vonaton.
 Szindbád, aki szerencsésen nem keveredett bele a XX. 
századi magyar történelem egyik mocskos politikai játszmá-
jába sem, azért éles szemével és nyomozói érzékeivel kivá-
lóan eszméli a magyar valóságot, s ezzel a különös utazóval 
együtt mi magunk, olvasók is felfedezhetjük e máig fontos 
történelmi korszakokat – saját magunknak.
 Kivel játssza hát a Bódi Katalin írása címében idézett 
orosz rulettet Csabai László? Meggyőződésem, hogy azzal 
a magyar társadalommal, amely a mai napig nem volt ké-
pes szembenézni saját XX. századi történelmével. A Szind-
bád-regényciklus nevű fegyver tárjában azonban éleslőszer 
van; jó lesz vigyázni, ha könnyelműen bedőlünk a semleges 
narrációnak és újra meg újra fellapozva a frissen megjelenő 
köteteket, elhúzzuk a ravaszt!

Onder Csaba: 
A Csabai-féle Szindbád történetek 
egyáltalán nem apolitikusak. Az első 
kötet végén (Szindbád, a detektív) 
a főhős végignézi a városból elhur-
colt zsidók menetét, miközben a 
katolikus templom perselypénzének 

kifosztója után nyomoz. Az elbeszélő által megteremtett szi-
tuáció hátborzongatóan bizarr, mert meglehetősen valósze-

rű. Később egy nyilas terror-kommandó elfogja a főhőst, és 
– mivel ekkor már nem számítanak a dokumentumok, vagy 
a régi ismeretség (az egyik náci suhanc Szindbád gyermek-
kori barátja) – jön a faji ellenőrzés, a detektív letolja a nad-
rágját. Az olvasó ugyan nem láthatja meg Szindbád nemi 
szervét, de a jelenetet záró véres csetepaté nem hagy kétséget 
afelől, hogy Szindbád körül van metélve. A bagdadi múlt 
meséje itt már aligha segítene rajta. Szindbád ugyan ren-
delkezik különleges, legfőképpen analitikus képességekkel, 
de különben semmiben nem látszik különbözni az átlagtól, 
kisemberként maga is csupán elszenvedője a történelmi ese-
ményeknek, amelyekre nem lehet ráhatással, így arra sem, 
hogy az oroszok ne hurcolják el málenkij robotra.
 Olvasás közben (Szindbád Szibériában) sokat gondol-
koztam azon, valóban túlélhető-e egy munkatábor. Lehet-
séges-e önfeladás és árulás nélkül élni száműzetésben a világ 
végén.
 Csabai ízig-vérig realista író, regénye is az, minden te-
kintetben; Schiffer életében ezért különös fordulat vagy cso-
da nem következhet be anélkül, hogy megbomolna a Csa-
bai-féle regénypoétika. Nagyon úgy tűnik, hogy Szindbád 
életben maradása mégis éppen azért lehetséges, mert a főhős 
magába az irracionálisba lép át: a sztálini Oroszországba, 
ahol minden és mindennek az ellenkezője is megtörténhet. 
Csabai első nagyregénye egy letűnt világot építi fel újra a 
kitalált Pervijplánnal és lakóival, s mindez azért elképesztő 
írói teljesítmény, hiszen akár valóságos is lehetne. Szibéria, 
akár csak Bagdad, térben és időben távol esik tőlünk, az el-
beszélő mégsem enged a metaforaképzés csábításának, még 
ha allúziói közt folyton űzi is játékát meglévő toposzokkal és 
irodalmi referenciákkal. Ebben a világban Szindbád tovább-
ra sincs kivételezett helyzetben, nem történik vele semmifé-
le csoda (hacsak a szerelem irracionalizmusát nem vesszük 
annak), nem különleges képességei emelik ki a lágernyikok 
közül, a szinte biztos pusztulásból. Menekülése a látszó, re-
ális felszín alatt örvénylő és egymásnak feszülő spirituális 
erők következménye. A regény metafizikus tartományában 
eme felépített világot ugyanis irracionális erők küzdelme 
szervezi; éppen annak lehetünk tanúi, ahogyan egy új sá-
mán (a grúz Sztálin) végleg leszámol a régi (tradicionális, 
nagyon is emberi) világ maradékával, benne a burját sámán-
nal. Sztálin maga hagyja életben a különleges nevű magyart. 
Valami miatt szüksége van rá. Ez a valami az olvasó számára 
kitapinthatatlan, ezért félelmet keltő; ez a valami maga az 
irracionalitás, az önelvű és teljhatalmú diktátorok sajátja. A 
regény Sztálin-epizódja (s hadd tegyem itt hozzá: maga az 
egész regény is csak egy epizód a főhős életében) a legkivá-
lóbb része ennek a szövegvilágnak. A mágikus realizmus itt 
kaphatna lábra igazán, ennek kiteljesítésében; hogy ez még-
sem történik meg, hogy Csabai mégsem engedi betolakodni 
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az irracionalizmus működésmódját a regény narratív való-
ságába, az nem az apolitikusságot, nem jó és rossz morális 
küzdelme feletti közönyét mutatja, hanem csak makacs és 
kitartó ragaszkodását a részletekhez. Az elbeszélő hiába tud 
mindent, a képzelőerő a nem láthatóból mindig csak annyit 
kíván felmutatni, amennyi éppen sejthető az olvasó számá-
ra, aki még így is mindig többet tud majd Szindbádnál, a 
történelem esendő emberénél.
 Amikor Szindbád feltehetően végre hazatér Magyaror-
szágra, a Rákosi-éra köszönt majd rá, amelynek működése 
már semmi meglepővel nem szolgálhat számára; Szibériá-
ban Szindbád már megélte Magyarország közeli jövőjét.

Kulin Borbála: 
„…mert neki minden értéket vé-
denie kell, hisz detektív”
Ahogyan Bódi Katalin is megjegyzi, 
folytatást írni egy sikeres regénynek 
nem kis kihívás és sokszor az ered-
mény alulmúlja az olvasói várakozá-

sokat. A Szindbád regény folytatásával valóban messze nem 
ez a helyzet.
 Már az első kötet sokat felmutatott Csabai László lé-
lektani érzékenységéből és balladai-drámai ábrázolóképes-
ségéből. Ekkor azonban még főként mint krimiről – ha 
meglehetősen sajátos krimiről is – beszélgettünk a kötet 
kapcsán. Persze már akkor világos volt, hogy a krimi műfa-
ja, kliséi mélyebb írói szándék szolgálatában állnak. A má-
sodik kötettel, úgy érzem, Csabai elmozdult az első kötet 
impresszionista színgazdagságú, és drámai elemei mellett 
összhatásában valahogyan mégis a játékosság olvasói élmé-
nyét kínáló írástól – abba az irányba, amerre a súlya húzta. 
Szindbád történetének második kötete komor színekkel 
festett, megrázóan „drámai regény” lett, ha lehet ilyet mon-
dani. Könnyen magyarázható lenne ez azzal, hogy pusztán 
a történelmi háttér és helyszín felfestésével éri el ezt a ha-
tást. Fő drámaiságát mégis inkább az adja, ahogyan hősét, 
Szindbádot erre a háttérre felfesti: Szindbád alakja, a realitás 
és racionalitás teljes, hangsúlyos, és, ahogyan Onder Csaba 
kiemeli, szándékoltan következetes fenntartásával együtt 
lesz valamiféleképpen irracionális jellé. A lágerből való sza-
badulásának „hiteles-hihetetlen” története mellett sokkal 
inkább gyakorlott hivatása teszi azzá. Szindbád detektív 
a földi pokolban. Felelősöket és bűnösöket keres, egyedi 
halálesetek felderítésén fáradozik egy olyan korban és egy 
olyan világban, ahol százezrek veszítik el életüket igazság-
talanul és nyomtalanul és százezrek gyilkolnak büntetlenül. 
Bűn és felelősség horizontján mozog egy olyan világban, 

amelyben ideiglenesen felfüggesztettek ezek az erkölcsi 
kategóriák. Figurája és fáradozása mégsem Don Quijote-i, 
nem anakronisztikus vagy megmosolyogtató. Inkább meta-
fizikus szimbólummá válik. Az ő tekintetén keresztül nyer 
arcot a tömeg, válik torokszorító veszteséggé az ismeretlen, 
vagy legfeljebb statisztikai tényként és a történelem elkerül-
hetetlen velejárójaként szőnyeg alá sepert emberi szenvedés. 
A regény, úgy érzem, Grecki történetének elbeszélésének 
első részével jelzi először, milyen tétet emelt önmaga elé és 
Szonya történetével ugorja meg ezt a lécet. Csabai valóban a 
legnagyobbakra emlékeztető (számomra leginkább Déryre, 
A befejezetlen mondatra emlékeztető) technikával oldja meg 
és teljesíti a világháborús borzalmak elbeszélését, jól tud-
va, hogy az érzelemmentes, tényszerű hang, a rövidség és a 
keresetlenség látszata, azaz az események puszta elbeszélése 
jóval sokkolóbb hatással bír az olvasóra, mint az érzelmek 
átadására vagy erőszakos kikényszerítésére törekvő törté-
netmesélés. A regény második része számomra már leple-
zetlenül ambíciózusabb annál, mint amire a detektívregény 
műfajában vállalkozni lehetne. 
 Külön említést érdemel a regény gasztronómiai vonula-
ta, (ki ne emlékezne közülünk, szerkesztők közül a szerzőnél 
néhány éve fogyasztott vacsorára? Csabai László már akkor 
a regény folytatására készült, olyan gasztronómiai alapos-
sággal, hogy szibériai ízekkel várt bennünket) mely már 
az első kötetben is igen hangsúlyos volt, ott azonban még 
inkább a Krúdy-féle Szidbád-hagyománnyal való játéknak 
tűnt csupán. A regény második részében az eleinte szintén 
játéknak tűnő és néha bosszantó (mert lassítja az elbeszé-
lést) gasztronómiai részletek azonban szintén súlyt és helyet 
kapnak, mélységet adva a Grecki és szeretője közötti fanyar 
humorú párbeszédnek: 
 „– Az mi? – mutat Grecki a rádió tetején lévő tégelyre.
 – Kenőzsír.
 – Értesz a gépjavításhoz?
 – Ezt ettük.
 – Nem mérgező?
 – Biztos az, de az ember kínjában mindent megpróbál. 
Mit gondolsz, mi az a sarokban?
 – Csizmáról lekapart sár.
 – Cefremaradék. A legnagyobb éhezés idején feltúrtuk 
a sörgyár hátsó udvarát. Éveken keresztül oda öntötték azt, 
ami az erjesztőkádak alján maradt.
 – Földdel együtt ettétek?
 – Vízbe kell áztatni. A föld egy idő után leülepszik. Jobb, 
mint a tapétaragasztóból főzött leves.”
 Nem, Laci vacsoráján ezt szerencsére nem próbáltuk.
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Baranyai Norbert

Szilágyi Zsófia: Móricz Zsigmond (Kalligram Kiadó, Po-
zsony, 2013).

Az utóbbi években 
örvendetesen meg-
élénkült Móricz-re-
cepció — melyet 
nemcsak az egyre sza-
porodó konferenciák, 
tanulmánykötetek, 
hanem a korábban 
csak kéziratban hoz-
záférhető szövegek 
kiadásai is jeleznek 
— Szilágyi Zsófia 
monográfiájával egy 
újabb meghatározó 
állomásához érkezett. 
Már önmagában az is 
jelezheti a kötet fon-
tosságát, hogy több évtizede nem jelent meg olyan terjedel-
mes, összefoglaló feldolgozás, mely a móriczi életmű egészét 
igyekezett volna vizsgálata tárgyává tenni. Ennél azonban 
sokkal fontosabb, hogy az elkészült munka nemcsak egy-
szerűen az életrajzi monográfia sokat vitatott műfajának egy 
újabb kísérleteként olvasható, hanem olyan szintézisként is, 
mely az utóbbi évek kutatásának eredményeit felhasználva 
egy sok tekintetben újszerű Móricz-képet kíván közvetíteni 
az érdeklődők számára.
 A szerző ezirányú törekvéséről már a kötet borítójának 
vizuális elrendezése, utalásai is árulkodnak. A címlapon 
különböző, fragmentumokként azonosítható kéziratos szö-
vegek egymás mellé helyezése alakítja ki azt a diszkrét, kissé 
elmosódottnak tűnő hátteret, amelyből élesen kitűnik Mó-
ricz Zsigmondnak — mint a kötet cím- és főszereplőjének 
— a fotója. A fénykép azonban nem a tankönyvekből vagy 
a korábbi életrajzi kötetekből jól ismert portrék közül való: a 
felvételen az író egy karosszékben oldalt ülve, lábát az egyik 
karfára helyezve látható, ami egyszerre közvetíti az ismerős-
ség érzetét (a jól felismerhető és „jellegzetes” móriczi arc és 
mosoly révén), és kelti a szokatlanság, az idegenség élményét 
is (amennyiben az alkotót a megszokottól eltérő helyzetben 
és személyiségként mutatja meg). A borítón megteremtődő 

vizuális tér annak a Móricz-képnek az illusztrációjaként ér-
telmezhető, amelyet a monográfia egészében Szilágyi Zsófia 
igyekszik megrajzolni az íróról. A kötetben ugyanis a szerző 
nemcsak Móricz szépirodalmi alkotásainak elemzésére építi 
a vizsgálatát, hanem a magánélet szférájához tartozó esemé-
nyek, írások, emlékek is részét képezik kutatásának. Vagyis 
a sokféle forrásból építkező Móricz-kultusz teremtette írói 
portré lebontása és újraalkotása egy olyan (új) képet hoz lét-
re a monográfia egészében, mely — a borítón lévő fotóhoz 
hasonlóan — egy más nézőpontból (leginkább a magánélet 
eddig feltáratlan vagy kevésbé tárgyalt perspektívája felől) 
láttatja a jól ismert(nek vélt) alkotói személyiséget és annak 
munkásságát. A kötet fedőlapját szemlélve az is hangsúlyos-
sá válik, hogy Móricz alakja mintegy a (kéziratos) szövegek 
mögül emelkedik ki, hasonlóan ahhoz, ahogyan Szilágyi 
Zsófia is a jól ismert szépirodalmi művek mellett a korábbi 
monográfiákban kevésbé érintett, részben még a mai napig is 
kiadatlan írások alapján konstruálja meg Móricz alkotói port-
réját. S hogy az ily módon megformálódó írói személyiség 
képe — illetve a hozzá kapcsolódó életmű — mennyire vál-
tozatos és az önismétlésre, sematikus klisékre épülő értékítéle-
teknek ellenálló, azt a hátsó borító montázsa érzékeltetheti az 
olvasó számára. A Móricz-fotókból összeálló kép — melyben 
az eltérő szituációkban megörökített íróról készült fényképek 
mellett egy őt ábrázoló karikatúra is helyet kapott — a móri-
czi pálya és életmű sokszínűségét, illetve többféle értelmezési 
lehetőségét (is) demonstrálhatja.
 A borító közvetett utalásai mellett a bevezetőben maga a 
szerző is igyekszik felvázolni, hogy milyen olvasási stratégiá-
val érdemes közelíteni a kötet egészéhez. Nem véletlen, hogy 
éppen a regény műfaja lesz az a viszonyítási pont, amely-
nek tükrében világossá válhat, milyen értelmezői koncepció 
formálta meg a monográfia „elbeszélésszerkezetét”. Szilágyi 
Zsófia hangsúlyozza, hogy Móricz-könyve nem a realista 
nagyregénynek a korábbi irodalomtörténeti feldolgozásokat 
jellemző stratégiáit követi, hanem sokkal inkább egy olyan 
posztmodern elbeszélését, mely mind a kronologikus, célelvű 
narrációt, mind a szerzői mindentudásra épülő igazságközve-
títés szándékát mellőzni kívánja. Ezzel magyarázható, hogy 
bár a kötet gondolati íve alapvetően a móriczi életpálya idő-
rendi szerkezetéhez igazodik, az egyes problémák vagy művek 
tárgyalása néhol asszociatív logikát követ. A Légy jó mind-
halálig vagy a Forr a bor elemzése például nem a regények 
megszületésének korszakát tárgyaló fejezetekben olvasható, 
hanem a Móricz iskolai tanulmányait összegző egységekben 
(azt felmutatva ezáltal, hogy a tanulóéveket felidéző fikciós 
emlékezés miként válhatott az írói önértelmezés és arckép-
formálás részévé). Hasonló megfontolások magyarázzák azt 
is, hogy A fáklya értelmezése a teológiai tanulmányok tárgya-
lásához igazodik, a Forró mezők vizsgálata pedig azon kései 
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regények kontextusába helyeződik, amelyek a ponyvairo-
dalommal való móriczi kísérletezés példáiként olvashatóak. 
Ilyen értelemben a fejezetek egyszerre tekinthetőek egy ösz-
szefüggő (élet- és értelmezés)történet részeinek, és olyan ön-
álló egységeknek is, melyek a Móricz-életmű egy-egy kiemelt 
kérdését járják körül alaposabban (a monográfiát értelmező 
regénypoétikai hasonlatnál maradva, leginkább a kortárs pró-
za azon köteteihez hasonlóan, melyek a regényként és novel-
laciklusként való olvasás eldöntetlenségét viszik színre). S bár 
e szerkesztésből adódóan elkerülhetetlen, hogy ne ismétlőd-
jenek meg gondolatok, megállapítások, azonban az átgondolt 
koncepciónak köszönhetően ezek száma elenyésző, s így nem 
igazán zavaró.
 A monográfia regényként való azonosítása más szem-
pontból is megvilágító erejű lehet a befogadás számára. 
Egyrészt utalhat arra, hogy a kötet szerzője milyen olvasó-
közönségnek szánja művét: a szaktudományos nyelvi dis-
kurzus hangoztatása helyett a regénymetafora azt igyekszik 
sejtetni, hogy a könyv nem feltétlenül a szűkebb értelemben 
vett szakmai közeget célozza meg, hanem olyan olvasókra 
is számít, akik Móricz prózája iránt nem kutatóként, ha-
nem könyv- és irodalomszeretőként érdeklődnek. Ezzel 
magyarázható például, hogy a nagyközönség körében ke-
vésbé ismertnek vélt Móricz-alkotásokról részletes tartalmi 
ismertetés is olvasható, miközben az irodalomtudomány-
ban jártasabb befogadó számára néhány fogalom vagy mód-
szertani megfontolás körülírása kissé túlmagyarázottnak 
tűnhet. Szilágyi Zsófia Móricz-monográfiája mindezekkel 
együtt élvezetes és érdekfeszítő olvasmány, mely nem kizá-
rólag kutatási eredményeivel vagy mélyreható szövegisme-
retével hívja fel magára a figyelmet. A kötet elején hangsú-
lyozott regényszerűség emellett annak a szubjektív hangnak 
is magyarázatául szolgálhat, amely a kötet értékítéleteiben 
helyenként tetten érhető: a monográfia szerzője nemcsak 
az egyes szövegek kapcsán fogalmaz meg személyes indít-
tatású értékítéletet, hanem Móricz családi, emberi kapcso-
latait vizsgálva is. Könyve ugyanis nemcsak az életművet, 
hanem magának Móricznak a személyiségét, élettörténetét 
is kutatása (és elbeszélése) tárgyának tekinti, aminek követ-
keztében a kötet a korábbi monografikus feldolgozások kö-
zül leginkább talán Czine Mihály korai munkájával mutat 
rokonságot. Szilágyi Zsófia ugyan több ízben is világosan 
és meggyőzően írja körül, hogy milyen módszertani meg-
fontolások alapján határolható el saját koncepciója Czine 
(és a többi monográfus) nézőpontjától, azonban a két kötet 
szerkezete, a bennük foglalt kérdésfelvetések, és az, hogy 
egyaránt igyekeznek a művek és az életrajz tárgyalását minél 
szélesebb irodalom- és kultúrtörténeti kontextusba ágyazni, 
az egyértelmű szemléleti különbségek mellett is láthatóvá 
teszik a köztük lévő hasonlóságot. Másfelől pedig a magán-

élet történéseit erősen a középpontba állító biográfiai köze-
lítés a mostanában – főként Nyáry Krisztián írásai nyomán 
– egyre nagyobb érdeklődést kiváltó népszerűsítő irodalmi 
életrajzokkal is rokoníthatja Szilágyi Zsófia könyvét.
 A kötet leginkább talán életrajz és életmű viszonyának 
értelmezésében tér el a korábbi monográfiák szempont-
rendszerétől. Míg a régebbi feldolgozások az életmű egyes 
darabjainak elemzésekor az életrajzi eseményeket olyan 
kontextusként kezelték, melyek magyarázatul szolgálhatnak 
a szövegek megértéséhez, addig Szilágyi Zsófia számára a 
két közeg közti kapcsolat szövevényesebbnek mutatkozik. 
Az egyes fejezetekben ugyanis az életút nem egyszerűen 
megcáfolhatatlan és tényszerűen leírható események soro-
zata, hanem sokkal inkább olyan szövegként férhető hozzá, 
melynek elbeszélése, magyarázata sokféle forrásból táplál-
kozik, s ami így nem kecsegtet az egyértelmű megértés le-
hetőségével. Ebből következően pedig az életművet alkotó 
legkülönfélébb szövegek — szépirodalmi művek, levelek, 
cikkek, interjúk, naplók vagy akár hétköznapi feljegyzések 
— válnak Móricz élettörténetének magyarázó kontextusá-
vá. Eszerint az író munkásságának egyedisége abban ragad-
ható meg, hogy benne életmű és életrajz kölcsönösen oda-
vissza olvassák egymást olyan tükörszerűen megmutatkozó 
közegekként, melyek elkülönítése nem oldható meg mara-
déktalanul az értelmező számára. Ennek köszönhető, hogy 
az életrajzi történéseket tárgyaló fejezetek szinte mindig 
valamilyen Móricz-szöveg olvasatát is magukban foglalják. 
Másfelől a szerző szerencsére azzal sem elégszik meg az élet-
rajz felvázolásakor, hogy adattárszerűen közölje a móriczi 
pálya fontosabb eseményeit. Több fejezet például annak az 
ellentétnek a körülírására épül, mely a valós események és 
az írói imázsteremtés részeként értelmezett szövegek, meg-
nyilatkozások vagy a későbbi kultikus irányultságú irodal-
mi emlékezet által konstruált kép között feszül. Így válhat 
többek között világossá az olvasó számára, hogy mi a jelen-
tősége a születési időpont, helyszín utólagos és hosszú év-
tizedekig tévesen számon tartott megváltoztatásának, vagy 
hogy miként lehet a református papi házasságok gyakran 
visszatérő regénytémája Móricz Holics Jankával való ellent-
mondásos viszonyának értelmezőjévé.
 Egy életrajzi monográfia esetében kulcsfontosságú kér-
dés, hogy szerzője milyen koncepció alapján igyekszik az 
életmű egyes darabjait megszólaltatni. Már az is kérdéses 
lehet, hogy milyen szövegeket emel ki a teljes oeuvre-ből: 
csak a legjelentősebb művekre koncentrál, vagy – hosszabb-
rövidebb terjedelemben ugyan, de – igyekszik érinteni min-
den alkotást. Másfelől viszont, mivel a terjedelmi keretek és 
a műfaj szabta korlátok miatt kénytelen lemondani az át-
fogó és részletesen kidolgozott szövegelemzés lehetőségéről, 
abban is döntésre kell jutnia, hogy a különböző műveket 
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egy egységesen érvényesített interpretációs modellnek meg-
feleltetve, vagy épp ellenkezőleg, a lehető legváltozatosabb 
kérdésirányokat segítségül hívva kívánja értelmezni. Szil-
ágyi Zsófia kötetében sajátos kettősség rajzolódik ki ebből 
a szempontból. Egyrészt feltűnő, hogy igencsak kevésnek 
mondhatók és nem túl részletesen kidolgozottak a szorosabb 
szövegolvasásra épülő műelemzések. Az értelmezésre szánt 
alkotások válogatása kapcsán a teljességre törekvés abban 
mutatkozik meg, hogy a szerző olyan szövegeket is beemel 
a vizsgált művek sorába, melyek elemzése a Móricz-recep-
cióban meglehetősen háttérbe szorult (pl. kiadatlan szöve-
gek, mesék, tanulmányok stb.). Az életmű sokszínű műfaji 
világából a regény az egyetlen, amelynek minden darabját 
– eltérő mélységben és összetettségben ugyan, de – tárgyalja 
a kötet, míg a többi műfaj szerepéről (pl. drámák, novellák) 
inkább csak egy-egy összegző fejezet vagy néhány kiemelt 
alkotás elemzése ad számot. A művek egységes nézőpontú 
értelmezésére irányuló törekvés pedig leginkább abban mu-
tatkozik meg, hogy az alkotások vizsgálata a már említett 
életrajzi kontextushoz való viszonyításból indul ki. Bár egy 
idő után némileg önismétlőnek és kevésbé termékenynek 
tűnik e szempont folyamatos érvényesítése, összességében 
mégis az lehet olvasó benyomása, hogy a szövegelemzések 
hatékonyan képesek megeleveníteni a biografikus-filológiai 
olvasás sokszor kárhoztatott metódusát. 
 A kötet egészében érvényesülő egységes értelmezé-
si keretet viszont több ízben is olyan eltérő interpretációs 
műveletek teszik változatossá, melyek a móriczi szövegek 
vizsgálatában eddig kevésbé meghatározó, megfontolásra 
mindenképpen érdemes olvasati lehetőségeket jelentenek. 
A Móricz-alkotások szerteágazó intertextuális kapcsolódá-
saira ugyan már mások is felhívták a figyelmet, azonban 
Szilágyi Zsófia olyan szövegközi összefüggésekre is rámutat, 
melyek eddig nem igazán váltak hangsúlyossá a recepcióban 
(pl. Kosztolányi-szövegekkel vagy a 19. századi orosz iroda-
lom alkotóinak – Csehovnak, Tolsztojnak, Dosztojevszkij-
nek – a műveivel kialakított dialógus). Az alkotások ilyen 
szempontból történő együttolvasása időnként esetlegesnek, 
ötletszerűnek tűnik (leginkább a felvetések kifejtetlenségből 
adódóan), amikor viszont a szövegek közti párbeszéd az 
elemzés gondolatmenetének központjába kerül, az erre irá-
nyuló érvelés is sokkal meggyőzőbbnek hat (pl. a Kivilágos 
kivirradtig és Csehov Cseresnyéskertjének összevetése eseté-
ben). Módszertanilag különösen továbbgondolásra érdeme-
sek azok a hosszabb-rövidebb regényelemzések, melyekben 
az eredeti szövegközlés mediális feltételei válnak az értel-
mezés kiindulópontjává. A Kivilágos kivirradtig olvasatá-
ban például a folyóiratban megjelenő szövegrészleteket az 
adott lapszám egyéb, főként a zsidóság helyzetére reflektáló 
írásai értelmezik, míg az Úri murit egy korabeli reklámfü-

zet alapján azokkal a mára teljesen elfeledett regényekkel 
olvassa együtt a monográfia szerzője, melyeket a korabeli 
könyvkiadó Móricz alkotásával együtt ajánlott az olvasók 
figyelmébe (bár ez utóbbi inkább tekinthető érdekes, ám a 
regény megértésére vonatkozóan korántsem túl célravezető 
próbálkozásnak). Kérdéses lehet, hogy szerencsés-e ezeket 
az újszerű ötleteket felvető interpretációs eljárásokat egy 
szintetizáló szándékkal íródott monográfia részévé tenni, 
azonban úgy vélem, hogy e fejezetek nemcsak a szerző mód-
szertani kísérletező kedvére világítanak rá, hanem a móriczi 
próza változatos értelmezői kérdésirányokat implikáló sok-
színűségére is.
 Szilágyi Zsófia nemcsak a Móricz-szövegek filológiai 
kérdéseiről vagy a különböző szövegkiadások esetenként 
igen szövevényes rendszeréről nyújt részletes tájékoztatást, 
hanem legalább ugyanilyen alapossággal veszi számba az 
egyes alkotások, illetve az életút egy-egy emblematikus 
eseményének későbbi hatástörténetét is. Különösen figye-
lemreméltóak azok a megállapításai, melyek Móricznak a 
kortárs irodalommal, kultúrával való kapcsolatára világít-
nak rá: Závada Pál regényének Móriczot idéző passzusát 
elemezve például az író feltételezett antiszemitizmusa kér-
dőjeleződik meg a kötet lapjain, míg más esetben internetes 
kommentek sora vagy épp a „viszkisrabló” körüli jelenkori 
legendaképzés válik az életmű megszólaltatásának viszonyí-
tási pontjává. Mindez pedig egy olyan összetett dialogikus 
viszonyt hoz létre jelen és múlt kulturális történései között, 
mely nemcsak Móricz műveinek napjaink felőli újragon-
dolását teszi lehetővé, hanem arra is rámutat, hogy miként 
válhatnak az író művei a mai olvasó önértésének részévé.
 Egy teljes életművet átfogó életrajzi monográfiától min-
denképpen elvárható az is, hogy az értelmező áttekintéssel 
együtt javaslatot tegyen az alkotások kapcsán hagyomá-
nyozódott értékviszonyok újraértésére is. Szilágyi Zsófia 
Móricz-könyve ennek megfelelően az alkotói pálya bemu-
tatása közben újrakanonizálási javaslatokat is megfogalmaz 
az egyes szövegekhez kapcsolódva. E felvetések ugyan nem 
kísérlik meg radikálisan felforgatni a Móricz-recepció ed-
digi értékhangsúlyait, néhány esetben azonban határo-
zottan felhívják a figyelmet az egyre inkább elfeledettnek 
látszó szövegek, jellegzetes móriczi témák jelentőségére 
is. Ennek köszönhetően több olyan fejezet is olvasható a 
kötetben, amelyek nyugodtan nevezhetők hiánypótlónak, 
hiszen korábban alig vagy szinte egyáltalán nem tárgyalt 
kérdéseket vizsgálnak. A pályakezdő író verses meséinek, a 
francia tárcák fordításának (alkotásának) jelentősége vagy 
a népdalgyűjtés tapasztalatainak számbavétele nem csak 
életrajzi tények rögzítéseként szerepel a monográfiában, a 
szerző ugyanis arra keresi a választ, hogy ezek az életműben 
marginálisnak tekintett tevékenységek, szövegek mennyi-
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ben köszönnek vissza a későbbi, jól ismert műalkotásokban. 
Ehhez hasonlóan tisztáz vitatott kérdéseket a Móricz felté-
telezett antiszemitizmusát vagy a drámaírással kísérletező 
alkotót vizsgáló fejezet is, melyek közül az előbbi árnyalt, 
sok szempontot figyelembe vevő elemzéssel cáfolja meg az 
író zsidók iránti ellenszenvének sokszor hangoztatott vádját, 
utóbbi pedig a korabeli közönség és a színház elvárásainak, 
interakciójának figyelembevételével járja körül a Móricz-da-
rabok színpadi, dramaturgiai törekvéseit. Mindezek mellett 
az újrakanonizálási szándékra tett javaslatként értékelhető az 
is, hogy bár Szilágyi Zsófia minden regényhez fűz értelmező 
kommentárt, ezzel együtt határozottan jelzi, melyiket tekinti 
az életmű kevésbé megszólítható vagy – épp ellenkezőleg – 
újraolvasásra kifejezetten alkalmas alkotásának. Csak néhány 
példát említve: a korábbi Móricz-értelmezésekhez viszonyítva 
nagyobb hangsúlyt kapnak azok a regények (pl. Az asszony 
beleszól, A rab oroszlán), melyek a Budapest-téma különbö-
ző variánsaiként olvashatóak, a korábban sokat elemzett Úri 
murihoz képest pedig sokkal összetettebbnek mutatkozik 
meg a vele hasonló tematikájú Kivilágos kivirradtig, míg a 
Rózsa Sándor-regények inkább az alkotói kudarc terméké-
nek tekinthetők a szerző meglátása szerint. Némileg megle-
pő módon az Életem regénye viszonylag rövid és felületesebb 
áttekintést kap, miközben Móricz önéletrajza épp azokat a 
kérdéseket (pl. valós események és a fikciós emlékezés általi 
önarcképformálás bonyolult viszonya) állítja a középpontba, 
melyek a kötet koncepciójának is fő tézisei.
 Egy életrajzi monográfia eredményességét természetesen 
sokféle nézőpontot figyelembe véve lehet megítélni. Nem-
csak az lehet kérdés, hogy sikerült-e egységes színvonalú és 
részleteiben arányos összefoglalásként számot vetni a vizs-
gált életmű egészével, vagy hogy képesek-e az adott kötet 
elemzései, következtetései kiegészíteni eddigi ismereteinket, 
hanem az is, hogy a kérdésfelvetések mennyiben adnak 
lehetőséget a továbbgondolásra. Szilágyi Zsófia Móricz-
monográfiája ebből a szempontból egyrészt számos olyan 
problémát tisztáz, amely régóta vagy épp csak az utóbbi 
időkben foglalkoztatta az olvasókat és a kutatókat egyaránt, 
másrészt – mint azt több alkalommal is nyomatékosítja a 
szerző – megállapításai nem a lezárt, végérvényes igazságo-
kat megfogalmazó értékelés szándékával láttak napvilágot. 
Különösen érzékelhető ez az alkotásokat tárgyaló fejezetek-
ben, melyek a részletesen kidolgozott interpretáció helyett 
általában csak egy-egy problémafelvetés erejéig érintik a 
műveket, újraolvasásra inspirálva ezáltal a befogadót. Rá-
adásul a monográfia olyan lehetséges további kutatásokat, 
elemzési szempontokat is felvet, melyek nemcsak Móricz 
életművének megértéséhez járulhatnak hozzá hatékonyan, 
hanem a modernség magyar irodalmának eddig kevésbé 
vizsgált szegmenseire is rávilágíthatnak (példaként említhe-

tőek a megélhetés, a közönség igényeinek való megfelelés, a 
piacorientált könyvkiadás és az alkotói teljesítmény bonyo-
lult kapcsolatára vagy a reklámnak az írói imázsformálásban 
betöltött szerepére történő utalások). Mindezek tükrében 
kijelenthető, hogy a kidolgozottabb szövegértelmezések saj-
nálatos háttérbe szorítása ellenére Szilágyi Zsófia többéves 
kutatását összegző, népes olvasótábort megszólító, az érdek-
lődést mindvégig fenntartó monográfiája pont olyan, mint 
egy jó Móricz-regény: sok mindent kérdez, sok mindent 
tisztáz, s miközben továbbgondolásra késztet, a végső vála-
szok megadásának lehetőségét a mindenkori olvasóra bízza.

Az összes és a    
részleges
Borbély Szilárd

Turi Tímea: Jönnek az összes férfiak (Kalligram Ki-
adó, Pozsony, 2012). 

Turi Tímea kötete 
kapcsán nem eset-
leges szempont az 
író neme. A kötet 
tematikája alapján 
egyértelmű támadás 
intéződik itt a ha-
gyományos magyar 
lírai beszéd ellen, 
amely a női test és 
lélek tárgyiasítását a 
beszéd által gátlásta-
lanul és legitim módon végezte, mintegy vállalt feladatként, 
az elmúlt jó kétszáz évben. Turi Tímea hasonlóképpen jár 
el, mint a lírai gépezet, amely szemügyre vette a szemet, 
rögzítette a színét, a száj rését, a bőrt, a hajat, a vállakat, a 
kebleket, a csípőt, a hókarokat, a fehér vagy a barna bőrt, 
a pihegő és a hő kebleket, illetve egyéb más erotikusan 
vonzó felületeket lajstromozott. De hasnolóképpen előír-
ta a férfitekintet számára előnyös, vonzó, tehát áterotizált 
belső, úgymond lelki tulajdonságokat is: alázat, szemérem, 
ártatlanság, hűség, kitartás, a zokszó nélküli tűrés, sőt az 
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alávetettség kifejezett kedvelése, az önfeláldozás, illetve más 
mazochisztikus késztetések dicsérete hatotta át a férfi köl-
tők által zengett női lélek rajzát. Turi Tímea a leleplezés, a 
nyelvi tükrözés miatt ironikus beszéddé formálja ezt a ha-
gyományt. A travesztia figurájával él, kifordítja ezeket a lírai 
technikákat, miközben a férfiakról beszél. A címben ezt iro-
nikus grammatikai anomáliájával jelzi is. „Jönnek az összes 
férfiak”, mondja és a szavaiban ott bujkál a humor. Mert 
az anyanyelvi beszélő nyelvérzéke szerint helyesen: az összes 
férfi volna az, ami jön. Jön az összes férfi, mondanánk. De 
mit jelent akkor az, hogy jönnek? És főként, hogy az összes? 
Úgy kell érteni ezt, némi áthallással, mint ahogy az összes 
művek, az összes versek címében szokott lenni, hogy összes? 
A totalizálás iránti olthatatlan igény, amely a diskurzus ura-
lására és a metafizikai jelölő kimerítésére irányul?
 Turi Tímea kötete női irodalom (bármit is jelentsen ez), 
adódna a kötet kapcsán könnyedén, kicsit felületesen, ám 
roppant kézenfekvően a férfi recenzens megjegyzése. Nem 
értékítéletként mondva a női írást, hanem megszólalás tuda-
tos és vállalt kereteként értve. Ez a tárgyszerűnek szánt meg-
jegyzés akkor válik igazán megfontolandóvá, ha végiggon-
doljuk, hogy akkor mi is a magyar líra most és mindaddig, 
amíg nem szembesült azzal, hogy van női irodalom. Vagyis 
hogy a férfiak mindaddig úgy írtak, mintha csak egyszerűen 
az irodalmat írták volna. Mintha a nem nélküliség illúziója 
azonos volna az írás nemi hovatartozásával. Mert ezek szerint 
a női szempontot mintha nem helyettesítette volna valami 
más, ami nem látja önmagát, és nem tudott önmagáról a be-
széd nemi behatároltságaként. Tehát abszolutizálta azt, hogy 
az irodalom nem lehet más: Berzsenyi, Vörösmarty, Petőfi, 
Arany, Vajda, Ady, Szabó Lőrinc. A férfi szempont úgy ural-
ta a beszédet, hogy nem is vélte másként elképzelhetőnek. A 
beszédet uraló költők az általuk művelt irodalmi hagyományt 
és működést aggálytalanul magyarnak, hazafiasnak, szolgálat-
nak, „férfimunkának”, etc. tekintették.
 A magyar lírai hagyomány hosszú ideig, gyakorlatilag nap-
jainkig, úgy látja, hogy a lírai beszéd (társadalmi) nem nélküli 
beszéd. A nemtelen beszéd pedig határozottan férfias rendet 
érvényesít, hiszen a rend nem is lehet másmilyen, mint férfias. 
Mert a férfi beszéd tartott igényt a nem nélküli státusra. És 
minden más beszéd hozzá képest anomáliaként vált láthatóvá. 
A homoszexuális és a leszbikus beszéd ezért nem talál helyet 
az irodalmi diskurzusban, mivel szexussal telített. Márpedig 
a lírai hagyomány a nem, a nemiség nélküli beszéd fikcióját 
Szép Ilonka (Vörösmarty Mihály), a Semmiért egészen (Szabó 
Lőrinc) szövegeibe finoman ágyazta bele, de még akár tovább, 
egészen a Hogy elérjek a napsütötte sávig (Petri György) könnye-
den metafizikus zárlatának hajnali képéig.
 Turi Tímea versei a lírai beszéd hagyományának szándé-
kos kifordítását, következetes provokálását használják vers-

képző erőként. Ez az intellektuális játék a fogalmi csiszolt-
ság, a jelentések elvont dimenzióinak mérlegelése, a finom 
distinkciók megvonása, a szofisztikált beszéd jegyében a 
lírapoétika nemmel bíró területét kutatja. A fogalmi költé-
szet, amelyet a szerző maga is tematizál, mindenképp találó 
leírását jelenti a kötet hangjának. Azzal a fontos kiegészí-
téssel, hogy a fogalmak metaforizálása, verstárgyként való 
tematizálása, a líra poétikai jegyeinek felmutatása a női be-
széd elkülönítését és a férfilíra szelíden radikális kifordítását 
egyszerre végzik el. A történet, a történetelvűség, a történet-
mesélés iránti érzék kinyilvánított hiánya a női beszédet, a 
szövegek által megteremetett női szubjektumot mint hiányt 
karakterizálja. A beszéd személytelen és személyes elemei-
nek összekapcsolása, illetve elválasztása, a váltogatás maga 
ennek az ironikus játéknak a végletekig vitt konzekvenciá-
ját vonják le. A lírával kapcsolatos férfi-mítoszok, poétikai 
karakterjegyek tudatosító felmutatása a női beszéd terének 
poétikai körüljárásaként olvasható. És mindezt úgy végzi el 
a kötet, hogy a versek nem veszítik el költőiségüket, érzéki 
átélhetőség, az azonosuló, az önáthelyező olvasásnak is meg-
nyitják az utat. És nem csak a női olvasók előtt. Mondja az 
én, mint kritikus férfiolvasó. De tehetne mást?

„Te mondd meg, 
hogyan lehetne 
folytatni”
Jován Katalin

Kürti László: Testi misék (Magyar Napló Kiadó, Buda-
pest, 2012).

„Kürti László kiindulópontja és iránya az emberi lélek, 
iránytűje a szenvedés” – Kemény István idézett sorai költői 
tömörséggel jellemzik a gyűjtemény hangulatát, világát. A 
fülszövegben kiemeli továbbá az „egyszerű tényközlésre”, 
olykor pedig a furcsa és erőteljes képzettársításokra törő 
sorok relevanciáját. Kürti László negyedik verseskötete 
2012-ben, az Alkalmi otthonok után öt évvel jelent meg. Az 
egyszerű fehér margóval keretezett fotó a borító előlapján 
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egy hálószoba rész-
leteit vetíti elénk. 
A hóval fedett szűk 
ablaknyíláson át utat 
nyerő voyeuri tekin-
tetet a narancs és a 
barna színeivel ottho-
nosságot, intimitást 
keltő tér fogadja. A 
kint hidege és a bent 
melegének ellentéte 
a kötet verseinek is 
meghatározó eleme 
lesz. A kép mellett a 
cím is kettősséget su-
gall: az anyagi, a testi 
és a szakrális dimenziót mossa össze. Mindazonáltal a test 
és a transzcendens szféra felé intézett szó, ének szintén mé-
diumként érthető. Ezáltal a kívülálló, leskelődő tekintethez 
hasonlóan (melyet a borítófotó kényszerít ránk) a Testi mi-
sék mint a szöveg is a közvetítettséget hangsúlyozza, ahogy 
a borító hátoldalán olvasható ima keddre című költemény 
„szólj keresztbe rajtam, hogyha versed mondom” részlete is.
 A kötet bevezetője a matematika című különálló, ciklus-
ba nem rendezett alkotás. A versnek már az első szavai is asz-
szociatívak: a „nyelvem határai” kezdetű sor Wittgensteint 
juttathatja eszünkbe, de mielőtt folytathatnánk a híres 
passzussal („egyben világom határai is”), a költemény más 
útra térít: „nyelvem határai nem a szájpad, / fogak, ajkak, 
nem a testek / szakadékai”. A nyelv e mondatban egyszer-
re implikálja az emberi szerv és a jelrendszer, kifejezésmód, 
világlátás, kommunikációs eszköz stb. jelentéseket, hiszen a 
fogalmi szférából (a wittgensteini kijelentésre utalva) rög-
tön az anyagiba, a testibe visznek át a szavak. A megszólaló 
tagadja, hogy a test, pontosabban a szájüreg részeivel lenne 
határolható a nyelve (persze ha az elsőként jelzett jelentést 
vesszük, az ajak, a fogak, a szájpad igenis a nyelv határai lesz-
nek). Ugyanakkor a beszéd, a megszólalás anyagszerűségére 
hívja fel a figyelmet a vers egy későbbi részlete is: „semmi 
da-dadogás, akadoznak / színes fényképleteink”. Az írásban 
jelölt törés, a beszúrt gondolatjel a befogadásban is szaka-
dást idéz elő. A megismételt (írásban – olvasásban) első szó-
tagot elhagyva haladhatunk csak tovább, s a tagadott hiba 
mégiscsak megjelenik, s a következő, „akadozva” szó szintén 
a dadogásra utal vissza, miközben már egy másik tagmon-
datot bevezetve a látványra, a képszerűségre vonatkozik. 
A „fényképleteink” a fényképeink szót magában foglalva 
a beszédről a látásra irányítja a figyelmet. Az akadályozott 
fényképletek az emberi tekintet s talán az emlékezés beha-
tároltságára is rávilágíthatnak. A fénykép és a képlet össze-

kapcsolása pedig a megalkotottságot, a mesterséges fókuszt 
jelentheti, ekképp kapcsolódva a verscímhez, a modellalko-
tó matematikához, illetőleg akár a fotózáshoz is. A látásnak 
és az érintésnek a kapcsolata szintén felmerül a szövegben: 
„ha kinyitom szemem, / karnyújtásnyira kerül vizespalack, / 
bűntudat, megbocsátás”, valamint a „tenyerem ráncai szer-
tefutnak / homlokodon, eszmélek mélyülő / gondjainkra” 
sorokban. A test vájatai, ráncai a gondok metaforái lesznek, 
ahogy a vizesüveg és a „bűntudat, megbocsátás” mintha 
egyaránt hozzáférhető lenne. A zárlat: „csukd be a szemed, 
számolj. /számon tartalak” keretbe szervezi a költeményt. A 
megszólítottal „bújócskázó” („csukd be szemed, számolj”) 
én e „játékra” való felszólítással, s majd az utolsó mondattal 
(„számon tartalak”) hívja életre és legitimálja a másikat. A 
„számon tartalak” egyfelől tehát állandósult szókapcsolat-
ként az emlékezésre a nyelvben megőrzésre vonatkozhat, 
miközben a „szám” a „nyelvem” szó többértelműségéhez 
hasonlóan jelentheti a testrészt, s egyaránt kapcsolódhatna 
a címhez is.
 Az első ciklus a szívzörej, melynek darabjai megteremtik 
a kötetvilág alapszituációját, beszédhelyzetét: „ülök a kávézó 
sarkában” (láthatatlan), ahonnan a benyomások, hangula-
tok, emlékek, képzetek előléphetnek, majd újból eltűnhet-
nek. A kávézó melegével szemben kúszik a sorok közé a kint 
hidege, a tél kietlensége, mely számos költeményben össze-
fonódik a belső térrel, a megszólalóval: „a nyárból könyör-
telen tél lett, / míg hűltem értük boldogan” (a kárhozat) 
és a megszólítottal is: „meghallom, akiben hűlni kezd a / 
szívem” (szívzörej). A kávézó melegében úgy ébrednek az 
én emlékképei, mint ahogy „száll felém a teám teste, gőze. 
/ mentaillatát inhalálom” (láthatatlan). Az idézett részletek 
a ciklus kezdő darabjából valók, ami egy tényszerű meg-
állapítással indul: „az igazán szép nők láthatatlanok”. Eme 
alapvetésből kiindulva fogalmazódik meg a megszólalóban 
a vágy: „maradjon, ha kérem. legyen engedékeny. / látható 
és hétköznapi”, ami viszont beteljesíthetetlen „gőzspirálok, 
őszi ködök / ereszkednek, vegyülnek, foszlanak vissza / 
tárgyakká, kellékekké, délutánokká”. A teagőz, köd jelké-
pezte álom és emlékezés sem képes visszahozni a másikat 
a kávézóba, a jelenbe, így az emlékezés demisztifikálódik. 
E kudarc sem gátolja meg az ént abban, hogy újra és újra 
„beleszédüljön” a te „hiányába”, s újra képzelődni kezdjen. 
A gyűjtemény egészében ez a kettősség munkál: a remény-
telen, szinte dekadens regisztráló magatartás és az emléke-
zésben szóhoz jutó vágyakozás, fohász.
 A szívzörejben az én és a másik kapcsolatára, annak as-
pektusaira történik a legtöbb utalás. A testiségnek, az in-
timitásnak néhány vers (műterem testhatáron, így érkezel, 
szívzörej, kapaszkodó) erejéig jut szerep, s mintha a megszó-
laló kívülállóként voyeuri pillantást vetve férkőzhetne csak 
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a másikhoz. „eltakarom / a szemem. azt mondják, nincs jo-
gom bárkit / és bárhogyan szeretni” és az „oltsd le a villanyt, 
botorkálj felém” a kapaszkodó című szövegből beemelt so-
rok eme leskelődő, letapogató tekintettől fosztják meg az 
ént, s egyben az olvasót is. A költemények alapvetően a te 
távollétére, idegenségére reflektálnak (belátás, utolsó komp, 
telefontéma, szívzörej, télen túl, drótszív), hiszen még a moz-
dulatokra („egy ideje felismerlek a mozdulataimban” – szív-
zörej) és a szokásokra, tapasztalatokra („összetart bennünket 
néhány réz-, alumínium- / huzal, rajongó áram” – drótszív) 
történő utalások is csak részlegesen, a testben, az anyagban 
őrzik a másikat. A belátás zárlata („ígéri, keres / hamar, 
csak legyek / elérhető. sokat jelentek. mindent. mindent el 
kell / intéznie, legyek / belátással. áltat. állok. már csakis 
a belátásaimmal”) végtelenül egyszerű, közömbös nyelvével 
summázza a hozzáférhetetlenséget. Az „áltat. állok” nyelvjá-
téka könyörtelen tömörséggel leplezi le az én kiszolgáltatott 
magányát, miközben néhány oldallal később a ciklust záró 
telefontémában mintegy megkísérli visszaszerezni hatalmát 
azáltal, hogy a nyelvnek, a kimondásnak hátat fordítva 
megtartsa magának a másikat képként, képzetként: „átad-
lak csendemnek, süket gondolatnak, / s elveszítelek, hogy 
legyen semmi baj”.
 Az erózió ciklusban az én – te viszony újabb árnyalatokat 
kap: az ellentétes érzések („benned nyár dúl, bennem lelki-
furdalás” – nem hiba), a testiség háttérbe szorulása („átvál-
toztam szomorúságoddá. / a testedre csak ritkán gondolok” 
– felnőttvers), valamint a csend relevanciája („keveset beszél-
tünk. néztük egymást. / az a kád víz, mint vödörnyi föld-
szag, s e szag váza létezésnek, elmúlásnak” – ahonnan, csillár, 
égbolt) érzékelhető. A ciklus erózió című darabja a belátás 
párversének tűnik, ahogy a páros játszmái („sakk”, „kártyá-
zás”) a kettejük közti distanciát hangsúlyozzák, s mintha a 
másik válasza csak az én visszhangzó kérdése volna: „mondd 
csak, nem kezdhetnénk mindent a / leges-legelejéről?”.
 A hagyatékhoz (ami a szívzörejben található) kötődve az 
erózióban már a családi, a generációk közti kapcsolatok, a 
megörökölt hagyomány is meghatározó témává válnak (apa-
jegyek, elbocsátó üzenet, kisvárosi bölcső, apám és a praktikum, 
cigányszerelem). A hagyaték benyomásait („apró tejfogak: / 
nagyapám kiköpött titkait én cipelem tovább”) követve az 
elbocsátó üzenet („emlékszem még, úgy öt éves lehettem. / és 
szerelmes: anyába fiú. nagyon. […] belém hasít, hogy máig 
/ szerelmeimet mind veled csalom”), s az apajegyek („ez a 
rend: apa vagyok. / inget mindig állig gombolok, gesztu-
saimat / megfontolom. anyám le sem tagadhatná / apám 
jegyeit rólam”) szintén a szülői hatás, a tradíció fölényét 
jeleníti meg. Azonban az örökség sem marad érintetlen: az 
ösztönös gesztusokat, mozdulatokat az ésszerűség, a társas 
lét szabályai kontrollálják. Ahogy a megszólaló testvéreit 

(„három öcsém van, véresen komoly, hogy az enyémek, / ők 
mégsem lettek cigányok, nem annak szülte őket / anyám”), 
úgy némiképp őt is, de mégis van visszaútja: „engem anyám 
/ kitüntetett / a távolságával. úgy ragaszkodik, hogy / elfor-
dul tőlem. úgy követel, hogy eldobni mer”.
 A bátorságpróba nyitó alkotása, a lelkigyakorlat, a látha-
tatlan világához kapcsolódik, emlékeztetve az alaphelyzetre 
(„először csak a kabátot, sálat. / rendelni teát vagy inkább 
feketét”) és hangulatra („és vetkőzni tovább: szavaidat 
gondra, / lázad is, ha volna, cserélni nagyobbra. / semmit 
sem szólni, vigyázni a sóhajt, / de felköhögni bátran, ami 
beteggé furdalt”). A cikluscímből is kiderül, hogy az ural-
kodó élményanyagot a barátság adja gyermekkori emlé-
kekből és felnőttkori fejtegetésekből összeolvasva (világgá 
indultunk, téli sport, barátságpróba, ha sikerül, emlékezésből). 
A te-hez való odafordulás lassan lehetetlenné válik, nincs 
helye e magányos beszédtérben. A kötet címadó műve, a 
testi misék nem véletlenül bukkan fel a könyv háromnegye-
dénél. Itt az én úgy tűnik, csak magában, magáról szólhat: 
„éppen harmincnégy vagyok. / minap én is találtam borzas 
hajamban / egy fehér szálat. azóta megpróbálok / röhögés 
nélkül nézni a tükörbe”, de a most már mindig is hiányos: 
„de basszus, elveszítettem azt az egyet is”. Mintha az ősz haj-
szál az érettség, a felnőttség testbe írt bizonyítéka volna, ami 
viszont elveszett. Az önmagára való kérdezés mégsem zárul 
le: „gyöngyöző verejtékkel, testillattal vallok, / vádolok, ku-
tatlak tovább, fel, magamból”. A megszólaló testének jelzé-
sei által továbbra is keresi a szülőket, nagyszülőket, a nőt, a 
barátot – magában a másikat.
 A kötet negyedik ciklusa, a fontosabb történeteimből az 
érvényes utazásban (ami a barátságpróbában olvasható) el-
kezdett beszédet fojtatja. Az érvényes utazás Istenhez intézett 
iróniába torkolló szavai („kapaszkodóink elnyűtték az életet, 
/ bökdös a bal kezed »jegyeket, bérleteket!«”) tükröződnek 
át már az iróniától eltávolodva a keddi ima szövegterébe: 
„Uram, vezess félre csókkal, gyerekszájjal. / fontoljál meg 
néha, maradj legfőbb gondom. / olvass álmaimban. vágya-
imból rázz fel. / szólj keresztbe rajtam, ha versed mondom”. 
Az álomért, emlékekért, szóért való fohász helyett újra csak 
a kalauz szavai csengenek vissza a ciklus további alkotásai-
ban. A látszatmegszólítások (ne szívasson, kedves; fontosabb 
történeteimből; a megbecsülésről; füst jön; isten hullámai) 
mögött a halál gondolata sejlik fel. Az én beszélgetőtársai 
(„a halottakkal beszédes vagyok” – szellőzködés) és álmainak 
szereplői („a hajnali telefonokat nem merem / felvenni. túl 
sokan merültek elém / az éjjel” – álomrulett) a halottak lesz-
nek. A halál visszatérő metaforájának a megszólaló elpusz-
tult kutyája tekinthető (pipacs, forró nyári jóslat, szeretteidtől 
csak érzékletesen), amely mindazonáltal a megszólaló testén 
is nyomot hagy: „neve eleven seb, otthona / a szemed barna 
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magánya” (pipacs). Halála, emléke mindenféle kísérlet elle-
nére kitörölhetetlen, ahogyan az ősök, az apa, az anya, a má-
sik lenyomata: „elvadítani / akartam magamtól, kiéheztetni, 
belső utazásaim / közben / ottfelejteni egy büfékocsiban, az 
asztal lábához / kötve. / mint lelki poggyászt elereszteni” 
(szeretteidtől csak érzékletesen).
 A gyűjtemény utolsó gondolatának ellentmondva („kö-
nyörtelenül / elhagyni a kiszemelt és bevégzett helyszínt”) 
nem lehet kivonni magunkat e szövegvilág terhe alól, mi-
közben mi csupán leskelődők voltunk eme illúzióktól men-
tes, mégis folyton vágyakozó térben.

Önreflexív           
teleobjektív
Bódi Katalin

Simon Márton: Polaroidok (Libri Kiadó, Budapest, 
2013). 

Hajlamosak vagyunk 
túlzott közhelyként 
elgondolni Friedrich 
Kittler tézisét, mi-
szerint „nem rendel-
kezünk semmiféle 
tudással érzékeinkről, 
amíg a médiumok 
nem kínálnak ehhez 
modelleket és meta-
forákat”, s egyszerűen 
csak adottként simu-
lunk bele abba a vi-
lágba, ami talán csak 
utólag, az emlékeze-
tünkben konstruá-
lódik meg. A fotózás 
nyomasztóan hétköz-
napivá vált technikája mintha önmagát semmisítené meg 
azzal, hogy a digitális felvételhez azonnal hozzáférünk, s va-
lószínűleg soha nem nézzük meg újra – az a pillanat viszont 
sokszor bevésődik, amikor a felvétel elkészült, aminek volt 
valamiféle érzéki motivációja. Amit az objektív helyettünk 

és általunk lát, az rögzül akkor az agyban, azt hívjuk elő em-
lékeinkben alkalomadtán, néha félénk szorongással, mert az 
az objektívbe tekintő szem miatt nem egyszerű pillanatot, 
hanem a pillanat időbeliségét jelenti, egy bonyolult törté-
net önkényesen kiragadott lépcsőjét. Jó volt ott és jó volt 
akkor, aminek veszteségére a fotó csak figyelmeztet. A pola-
roid varázslata döbbenetes erejű volt a nyolcvanas években, 
ahogyan azonnal hozzáférhetővé vált az éppen csak imént 
elmúlt pillanat, ahogyan a fotópapíron lassan kirajzolódott 
az imént rögzített kép, s amit néhány hónap alatt zöldes-
sárgás fátyol vont be haloványságával.
 A tekintetnek ez a kép- és történetteremtő ereje, il-
letve az ember és a technomédiumok (köztük nemcsak 
a fénykép, hanem például a nyomtatott szöveg) szétbo-
gozhatatlan kapcsolata kínálkozik fel az olvasónak Simon 
Márton Polaroidok című kötete olvasása során, miközben 
hol otthonosan, hol pedig kényelmetlenül bolyong a rövid 
szövegegységek között. A kötet mottójául választott haiku 
(Macuo Basó, ford. Fodor Ákos) a paratextusok természe-
téből adódóan ugyanakkor előírhatja az olvasás számára a 
japán költészet világába, képteremtő erejébe való belehe-
lyezkedést, a keleti filozófiák antropológiai bölcsességeinek 
átélését (legalább Dzsuang-dszi álma alapján), ami kettős 
állapotot eredményez: egyrészt egy önkéntelen és jóleső fel-
oldódást a világban, másrészt az európai ember szorongásá-
nak tudatos átélését a végtelentől. Az egy-két-három soros 
szövegegységek versként és elbeszélő természetű szövegként 
egyaránt működnek, ami a képnek (fényképnek, festmény-
nek, akár emlékképnek) mint médiumnak a lényegét alkotó 
paradoxona: a szinkróniában rejlő diakrónia. Az első textus 
001-es sorszámát a következő egységek számai nem sor-
rendben követik, ami sajátos reflexió egyáltalán a nyugati 
világ teleologikus természetéről, a kauzális értelmezés kény-
szeréről és a megértés folyamatairól. Így válik hangsúlyossá 
a verseskötetek olvasásának sajátja, a szemezgető olvasás, 
amikor az egyes szövegek önmagukban, illetve a random 
természetéből adódóan más és más szövegeket követve és 
megelőzve adják át magukat az olvasásnak. Ugyanakkor a 
lapszámok megszabta sorrend betartásával sem kényszerül 
egyetlen narratíva követésébe az olvasó, mert az egyes textu-
sok képisége a haikura, a szóversre, de akár a dadaista köl-
tészetre vagy éppen az sms-versekre való utalásukkal újabb 
és újabb keretbe rendezik a valóságról készített képeinket. 
Illetve egyúttal előtérbe helyezik ezekkel a műfaji idézetek-
kel együtt a nyelv képiségének bonyolult izgalmát.
 A megteremtett látványok érzékisége a teleobjektívbe 
pillantó szem antropológiai természetét idézi: „És akkor a 
szobamérlegre leülve / zokogni kezdett. Megnézhettem volna a 
sírás / súlyát, mielőtt eljöttem.” (071/18. o.). A megpillantott 
kép rögzítése azonnal kontextualizálódik, történeteket gene-
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rál, érzelmeket hív, anélkül azonban, hogy átcsúszna az afo-
rizma-szerű bölcselkedés populáris regiszterébe. Az idézett 
szobamérleges textus úgy ránt bele a továbbgondolás, vagyis 
a történetté formálás folyamatába, hogy közben óvatosságra 
is int: a rövidség és az elnémulás éppen a hamisságtól vagy 
a giccstől óvja meg a háromsorost, akár azzal együtt, hogy a 
groteszk esztétikai minőségét is felidézi. A látvány rögzítése 
a hiányzó igével grammatikailag személytelenséget rendel a 
szavakhoz: „Kukára kitett / cipő tépőzárában / szőke hajszá-
lak.” (093 /13. o.), ám éppen a látás tevékenységéből ered-
het az a nagyon is személyes megrendülés, ami a hiányzó 
történetet az asszociációk láncolatából a megteremtett kép 
köré rendeli. Éppen a nyelv általi bevonódás dilemmáját, 
illetve a hallgatást tematizálja többek között a következő 
kétsoros: „Elmesélhetném csak idézetekkel. / Megúszhatnám, 
hogy beszélni kelljen róla.” (311/54. o.)
 Az elliptikus lírai nyelv teljesítményét jól mutatja, hogy 
képes belehelyezkedni az európai költészet hagyományaiba, 
elsősorban a szerelmi líra és a filozófiai költészet megszó-
lalási alaphelyzeteit és kérdésfeltevéseit idézve. Különösen 
izgalmasak a szerető/szeretett férfi vallomásai: „Vagy hat nő 
használta ezt a pólómat / pizsamának; / ebben temessetek el.” 
(288/17. o.), ami nemcsak az én és a te határait, hanem a 
szerelem és a halál (groteszk) azonosságát, illetve az érin-
tés érzékiségét is képbe foglalja, akárcsak ez az egysoros: 
„Fejből tudom a bőröd.” (234/33. o.) Hangsúlyosan kerül 
a középpontba a világ idegensége és az ember létbe vetett-
ségének folyamatos szorongást jelentő alaphelyzete: „Áll a 
maradék az ágyam mellett / és őriz, mint kórházban haldok-
lót / a narancslé.” (511/58. o.), ami ebben a kétsorosban az 
infinitívuszok által tökélyre vitt személytelenséggel válik 
igazán erőteljessé: „Lóversenyre menni, / vagy busz elé lépni.” 
(367/27. o.) A szerelmi költészet és az európai filozófia me-
tafizikai hagyománya együtt villan fel ennek a kétsorosnak 
az egyszerűségében: „A fűfoltok a farzsebemen, / és a szavaid 
bennem.” (214/34. o.) 
 A látszat ellenére nem könnyű olvasmány a rövid kis 
textusok sora a Polaroidok kötetében, hiszen a szövegek 
képeket alkotni ösztönöznek, amelyekkel szembesülnünk 
kell, amelyeken akár sokszor felszabadultan nevethetünk, 
illetve amelyeket az ellipszisek miatt nyelvvé kell formál-
nunk, elvégeznünk azt, amit tehát a kép csak a befogadás 
által tud: beszélni, történetet mondani, önmagát kívülről 
szemlélni. Kibédi Varga Áron a trompe-l’oeil festészeti ha-
táskeltésének, vagyis a szem és a tudat megtévesztésének 
technikáját értelmezve két olyan anekdotát említ, amelyek 
a képek hermeneutikai funkciójáról vallanak: a jól ismert 
Zeuxisz-történetben a képen ábrázolt szőlőszemekre mada-
rak szállnak, hiszen megtéveszti őket a képi reprezentáció 
élethűsége. A másik anekdota Marguerite Yourcenar Keleti 

novellák c. kötetéből származik, amely szerint a kínai császár 
elrendeli Wang Fo megvakíttatását, mert képei a valóságon 
túliak: a festő úgy menekül el, hogy beül a saját maga által 
festett csónakba. Nemcsak a művészet metafizikai problé-
maként történő vizsgálatát kínálja fel ez a két kis történet, 
hanem a valóság és a képzelet határára is rákérdez, illetve 
középpontba állítja a tekintet különféle – valóságértelmező 
és világteremtő – cselekvéseit. A Polaroidok darabjai véle-
ményem szerint jól működő lírai szövegformák, amelyek a 
különféle irodalmi írásformák játékba hozásával láthatóvá 
teszik nemcsak a képet, hanem a kép nézőjét is, sőt, a kép 
talán és egyre bizonyosabban csak a kép nézőjén keresztül 
válik hozzáférhetővé. Varga Mátyás Hallásgyakorlatok című, 
2009-ben megjelent verseskötete a hétköznapi világ és az 
abban funkcionálisan, láthatatlanul működő nyelv teremtő 
erejére enged rácsodálkozni, ám míg ez a reflektálttá tétel 
valamiféle sajátos mitológiát teremt a hétköznapokból, ad-
dig Simon Mártonnál a nyelv által megteremtett kép teszi 
egyáltalán láthatóvá a világot.

Új korszak?           
– Virginia Woolf 
harmincas évekbeli 
művei
Kádár Judit

Séllei Nóra: A másik Woolf: Kulturális (ön)reflexi-
vitás Virginia Woolf harmincas évekbeli szövegeiben 
(Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2012).

A viktoriánus kor végén született angol írónőnek, Virgi-
nia Woolfnak szokatlan műveit eleinte értetlenség fogadta, 
amiben szerepet játszott nőíró mivolta is, majd hosszú időn 
át, éppen korábban elutasított elbeszéléstechnikai újításai 
miatt, a húszas évek második felében írt „trilógiáját”, a Mrs. 
Dallowayt, illetve a Világítótorony és a Hullámok című re-
gényeit tekintették fő műveinek, s első regényeit, illetve a 
későbbi évek szövegeit e modernista esztétika szempontjá-
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ból ítélték figyelemre 
kevésbé méltónak. 
Bár a kánon, főként 
a feminista, illetve a 
posztstrukturalista 
értelmezések ha-
tására fokozatosan 
bővült, s ma már 
beletartoznak olyan, 
a húszas évek végén 
írt művei is, mint a 
feminista irodalom-
kritika alapművének 
számító Saját szoba 
és életrajzparódiája, 
az Orlando, Séllei Nóra szerint a harmincas évek alkotá-
sai – másik életrajzparódiája, az (első pillantásra) Elizabeth 
Barrett Browning kutyájának életéről szóló, a viktoriánus 
angol társadalmat az elnyomott nők szemszögéből vizsgáló 
Flush, a konvencionálisabb regénynek tartott Évek, a Saját 
szobát követő, könyv hosszúságú pacifista és antifasiszta 
esszé, a Three Guineas, illetve a brit kulturális hagyományt 
átértékelő, posztumusz Felvonások között – kevés figyelmet 
kaptak. Az állandóan változásban lévő kánonról nem köny-
nyű érvényes megállapításokat tenni, de Séllei állítását több, 
a kánont valamiképpen tükröző, a közelmúltban megjelent 
könyv is alátámasztja. 
 A The Oxford Companion to English Literature 2000-ben 
megjelent új kiadásában például sem a különösen mostoha 
sorsú Flush, sem a Three Guineas nem szerepel külön szócik-
kel, s úgy tűnik, más nyugati országok Woolf-recepciójára 
is a trilógiát kiemelő brit és amerikai modernista esztétika 
gyakorolt máig tartó hatást. A „világirodalom” 99 írónő-
jének életművét ismertető Leidenschaften („Szenvedélyek”) 
című, 2009-ben a Bertelsmann kiadónál megjelent kötet, 
amely az írásaik értékelését követő „Ajánlott irodalom” rész-
ben az írónők öt-hat, a legjelentősebbeknek is legfeljebb hét 
művét ajánlja az olvasók figyelmébe, Woolf esetében a tri-
lógián és naplóin, illetve levelezésén kívül a Saját szobát és a 
Three Guineas-t (Drei Guineen) sorolja fel, a Flusht csupán a 
főszövegben, mint „egy kutya életrajzát” említi, a Felvonások 
között kapcsán pedig mindössze annyit jegyez meg, hogy 
„befejezése után az írónő állapota gyorsan hanyatlott”. [1] A 
francia Viviane Forrester szintén 2009-ben kiadott, az író-
nő öngyilkosságának megértésére összpontosító, Goncourt-
díjas életrajzi regénye a Three Guineas-t kevésbé sikerült 
alkotásaként tartja számon, a Felvonások között jelentőségét 
meg sem említi, s e regényről olvasóival kizárólag azt tartja 
fontosnak közölni, hogy Woolf „szinte minden lapján csen-
des, kérlelhetetlen búcsút mondott” [2.]. 

 Az írónő műveinek magyarországi kanonizációja a nyu-
gatiéhoz hasonlóan alakult, de a folyamat fáziskésésben 
van.  A Woolffal foglalkozó, máig egyetlen magyarországi 
monográfiára, Bécsy Ágnes 1980-ban megjelent Virginia 
Woolf világa című kötetére még az a nagy tekintélyű Da-
vid Daiches által képviselt szemléletmód hatott, ami az 
írónőt bevette ugyan a három nagy modernista (Joseph 
Conrad, James Joyce és D. H. Lawrence) mellé, nőiessége, 
a Joyce-énál állítólagosan szűkebb világa miatt mégis csak 
a másodvonalbeli „kismesterek” közé sorolta, minek követ-
keztében a Flushról például mint pihenésül írt „könyvecs-
kéről”, „regénykéről” esik benne szó [3.] Ugyan az ELTE-n 
tartott előadásain Szegedy-Maszák Mihály már az 1980-as 
évek elején sokat tett azért, hogy Woolfot a magyar iroda-
lomtudomány is jelentős modernista íróként tartsa számon, 
és 2001-ben Frank Anna Orsolyának is megjelent egy, az 
„érett alkotásokat”, azaz a Világítótorony és a Hullámok mel-
lett a Felvonások között-et elemző könyve, ez azonban angol 
nyelvű és a regényeket a filozófia felől megközelítő kötet 
[4], így Séllei Nóra érdeme, hogy végre megszületett egy, 
Woolf írásait az irodalomtudomány új megközelítésmódjai 
segítségével értelmező, ráadásul a nemzetközi szakirodalmat 
tekintve is újdonságokkal szolgáló magyar nyelvű elemzés.
 A Debreceni Egyetem oktatójaként és kutatóként Séllei 
Nóra már húsz éve foglalkozik Virginia Woolf alkotásaival, 
s e tevékenységei keretében 1999-ben, az Egy jó házból való 
angol úrilány címmel megjelent kötetben lefordította négy 
önéletrajzi írását, köztük kései önéletrajzi töredékét, a Váz-
lat a múltról-t, majd 2006-ban Három adomány címen az 
1937-ben megjelent Three Guineas-t is. E művek irányítot-
ták figyelmét a harmincas években keletkezett, elhanyagolt 
alkotásokra. A másik Woolf című kötetében azt tűzte célul, 
hogy az írónő élete utolsó évtizedében született írásainak 
újraértelmezésével bizonyítsa, e szövegek – tehát a Flush, az 
Évek, a Három adomány és a Felvonások között – életművén 
belül új korszakot jelentenek. A „másik Woolfot” ezek a 
mindeddig a realizmushoz való visszatérésként (le)értékelt, 
vagy a műfajuk miatt eleve mellőzött harmincas évekbeli, 
„kevésbé kanonizált” (349) szövegek teszik ki, melyeknek 
a szerző szerint, mint a kötet alcíme is mutatja, fő jellem-
zője a kulturális (ön)reflexivitás, s amelyek újraértelmezései 
az egész életművet „az eddigi kritikai hagyománytól eltérő 
megvilágításba” helyezhetik (27), és a trilógiáéhoz képest 
más módon megnyilvánuló modernizmusuk révén beil-
leszthetőek a korábbiaknál komplexebbnek felfogott har-
mincas évek (brit) irodalmába.
 Amint a tézisét és a kutatás elméleti és módszertani 
hátterét bemutató „Bevezetés”-ben leszögezi, munkájában 
Séllei egyszerre támaszkodik a feminista irodalomkritika 
és a kritikai kultúratudomány elméleteire és módszereire, s 
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elemzései során a hangsúlyt a kontextusról az intertextuali-
tásra, a művek egymás közötti dialógusára, a szövegek „ré-
seire, elhallgatásaira, felfejtetlen előfeltevéseire, (ön)reflexív 
mozzanataira” helyezi (20). Külön fejezetben tekinti át a 
Woolf műveiről a harmincas évektől máig megjelent angol 
nyelvű elemzéseket, értékeléseket, de nem éri be az egyes 
álláspontok felsorolásával, hanem arra is rávilágít, hogy „a 
Woolf-recepció jellegzetes tendenciái, pozíciói mögött” mi-
féle kimondott, vagy az egyes szavak negatív konnotációi 
által érvényesülő, kimondatlan prekoncepciók húzódnak 
meg (30). Műveinek kedvezőbb megítélését a Wyndham 
Lewis és F. R. Leavis kritikusok nevével fémjelzett kezdeti 
elutasítottságot követően a modernizmus elfogadottá válá-
sa tette lehetővé. Séllei taxonómiája szerint először „(női) 
modernista”, akinek írásai esztétikai értékén kritikusai sze-
mében rontott azok „nőiessége”, majd az 1970-es években, 
a feminista irodalomkritika és a kritikai kultúrakutatás 
(kultúratudomány) jelentette paradigmaváltás következté-
ben, melyek a narrációtechnikai újítások mellett a szöve-
gek politikumát is vizsgálat tárgyává tették, elnyerte a „női 
modernista” státusát. Mint írja, ez az új kritikai diskurzus 
„immár nem elrejteni akarja Woolf »zavaró« másságának a 
modernizmus domináns diszkurzusa által kijelölt és ezáltal 
abban elfoglalt helyét, hanem éppenséggel felszínre hozza 
azt, és reflektál rá” (49). Miközben Séllei a mára tenger-
nyivé duzzadt angol nyelvű szakirodalom fontos műveire 
– melyekkel gyakran polemizál is – felhívja a figyelmet, e 
kötetben nem vállalkozik a magyar recepció bemutatására, 
egyrészt, mivel annak áttekintése külön fejezetet igényelne, 
miáltal azonban a tartalom fókusza áthelyeződne, másrészt, 
a Focus – Papers in English Literary and Cultural Studies 
című pécsi folyóiratban 2008-ban már megjelent a témáról 
egy terjedelmes, angolul írt tanulmánya. Annyit minden-
esetre egy egész oldalnyi hosszúságú, izgalmas lábjegyzet-
ben itt is leszögez, hogy „noha nagyon sokan hivatkoznak 
Woolfra, komoly elemzés nem sok jelent meg róla” – s ez az 
állítása aligha vonható kétségbe (65).
 Könyve Közelítés: elméleti-kritikai kaleidoszkóp címet 
viselő harmadik fejezetében meghatározza, milyen kritikai 
pozícióból beszél. Nem a tudományos beszédmód magyar 
hagyományát követi, amely a Pierre Bourdieu elméleti alap-
vetése óta köztudottan nem létezhető „érdekmentes univer-
zalitás” pozíciójából szólal meg (mely megközelítésmódtól 
épp egy másfajta hagyomány híján nehéz elszakadni). Az 
univerzális pozíció helyett a húszas évek modernista triló-
giáját az életmű középpontjába helyező domináns kritikai 
diszkurzust (a feminista és posztstrukturalista Donna J. 
Haraway episztemológiája nyomán, miszerint „a racioná-
lis tudásállítások föltétele nem az egyetemesség, hanem a 
részlegesség”) az elkerülhetetlen részlegesség tudatos válla-

lásával kérdőjelezi meg (73-74). Nem csupán a regényeket, 
hanem a woolfi életmű minden darabját, naplóit, leveleit is 
a korpusz részének, egymással dialógusban álló szövegek-
nek tekinti, önmagát pedig, Elizabeth Grosz álláspontjával 
azonosulva, szükségszerűen politikai szubjektumként létező 
értelmezőnek, megnyitva ezáltal a textusok politikai (női 
szövegekként történő) olvasatának lehetőségét. Woolf har-
mincas években keletkezett szövegeit az előző évtizedben 
írottakhoz képest olyan politikummal, ráadásul hangsúlyo-
san női, sőt feminista politikummal telített szövegekként 
vizsgálja, melyek politikuma az irodalmi reprezentációk 
kódjaiban van elrejtve, s megnyitásukhoz a szoros olvasás 
módszerét alkalmazza. Catherine Belsey nyomán „kérdező 
szövegnek” tekinti ezeket, ahol a rejtett vagy nyílt kérdések 
megválaszolása az olvasó dolga.
 A Változatok a viktoriánus fedőtörténetre: Flush című fe-
jezet a klasszikussá vált művekhez képest a kritika által máig 
elhanyagolt woolfi szöveg szoros olvasással történő elemzé-
se. Séllei szerint akár az életmű kulcsának is tekinthető; te-
matikus és textuális önreflexiója által (a viktoriánus kort, az 
életrajz műfaját és a tudatfolyam technikát egyaránt parodi-
zálja) egyszerre utal vissza a korábbi művekre, és előre a Felvo-
nások között felé, mely kísérleti regény annak a felismerésnek 
a végső belátása, ami már az 1933-ban született Flushben is 
foglalkoztatja: hogy az adott kultúrából senki számára nem 
lehetséges a kilépés. „Az irodalmi hagyománnyal való bár-
miféle párbeszéd, még a tagadás is része annak a kulturális 
diszkurzusnak, amellyel látszólag szembefordul” (138) – a 
kívülmaradás nem, csak az újraértelmezés lehetséges.
 Az 1937-ben megjelent, eredetileg esszéregénynek terve-
zett Évek is ilyen újraértelmezés, a történelmi kontextusba 
helyezett realista családregényé, amelynek tereit az írónő 
megnyitja a női narratívák előtt (a kulturális hagyományok 
woolfi átértelmezésének tézisét Séllei a regények tipikus vik-
toriánus színhelyeinek elemzéseivel támasztja alá). A törté-
néseket a szöveg az egyes női szereplők látószögéből beszéli 
el, akik az éppen megtörténő történelmi eseményekre nem 
reflektálnak, miáltal a textus alkalmas a maszkulin ideoló-
giai konstrukciók megingatására. (A műfaj megújítását il-
letően figyelemreméltó párja a kortárs Kosáryné Réz Lola 
feminista regénytetralógiája, melynek alig öt évvel később, 
1942-ben megjelent Asszonybeszéd című első kötetében, 
ugyan hagyományos nézőponttechnikával, de a magyar 
írónő szintén a patriarchális szemléletmódú történelmi csa-
ládregény feminista újraírására tesz kísérletet, mégpedig az-
által, hogy nála az eredetpont matriarchális, az anya halála.)
 Az esszé mint a kritikai beszéd tere című fejezet az Évek 
esszébetéteiként írt, a regényről végül leválasztott, 1938-ban 
kiadott Három adományt elemzi. Az írónő ebben olyan szö-
veget hozott létre, amelynek beszélője saját női mivoltára, 
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valamint a kulturális és történelmi hagyományra is reflektál, 
s mivel a szerkezete, amint arra A másik Woolf szerzője rá-
mutat, nem lineáris, hanem körkörös, a narratív technikát 
tekintve Woolf legradikálisabb műve. Miközben Sélleinek 
minden bizonnyal igaza van abban, hogy a fő kérdésre – 
„miképp lehet megakadályozni a háborút?” – újra és újra 
visszatérő, a maszkulin lineáris-racionális logikának ellent-
mondó, a gondolkodás folyamatát ábrázolni kívánó szöveg 
akár a feminin–maszkulin binaritás dekonstrukciós kísérle-
tének is tekinthető, e mű kanonizálását alighanem megne-
hezíti, hogy az írónő töprengéseinek követése rengeteg időt 
vesz igénybe az olvasótól, aki minden bizonnyal a maszku-
lin gondolkodásmódban nevelkedett, s így feltehetően job-
ban érdekli az eredmény (azaz a férfias győzelem), mint az 
ahhoz vezető szellemi küzdelem papírra vetett kacskaringós 
fordulatai.
 „Nőként nekem valójában nincs is országom” – írja Woolf 
A három adományban, vagyis eljut a patriarchalizmusban 
gyökerező – s e tekintélyelvűség miatt általa a fasizmussal, 
nácizmussal rokonított – társadalmi rend elutasításáig, ami-
vel tovább mélyíthette a súlyos depressziót, amitől szenve-
dett, s szinte kihúzta a saját lába alól a szőnyeget. Utolsó 
műve pedig Séllei felfogásában újabb lépés ezen az úton, 
amennyiben „a birodalmiság kulturális konstrukciójának” 
újragondolásaként értelmezi (350). A szerző itt vitába száll 
azon koncepciókkal, például Patrick Parrinderével, melyek 
szerint a háború alatt írt Felvonások között „idilli és nosz-
talgikus Anglia- és angolságszöveg” lenne (314). Úgy látja, 
„Woolfnál a tájba vésett történelmi narratívák […] a biro-
dalom és a birodalmi hatalomba kódolt erőszak kérdését 
vetik fel” (316), s az agresszió szerepét illetően álláspontja 
közel áll az írónő érett regényeinek filozófiai szemszögű ol-
vasatát nyújtó A. O. Frankéhoz. Ő arra a következtetésre 
jut, hogy Woolfnak a műben megnyilvánuló történelem-
felfogásában az emberiség a civilizáció segítségével időről 
időre kiemelkedik az állatias lét állapotából, majd az emberi 
természetből kiirthatatlan agresszivitás következtében újra 
visszahanyatlik. Séllei Nórát azonban a művek egymással 
folytatott dialógusán, a narratív megoldásokon túl a szö-
vegek politikuma érdekli. A Felvonások között (és az előző 
művek) elemzése által végső soron azt vizsgálja, hogy „egy-
részt miképpen íródtak bele a domináns kulturális narratí-
vák az irodalomtörténetbe és történelembe, és fordítva, azaz 
miképpen írják a kanonizált irodalmi szövegek a domináns 
(kultúr)történetet; másrészt, hogy ezek a szövegek mikép-
pen írják diszkurzusként a szubjektumot; harmadrészt pe-
dig azt, hogy miképpen lehet szubverzív beszédmódokat 
létrehozni úgy, hogy […] nem lehet teljesen új, a meglé-
vő diszkurzusokon kívüli szubjektumpozíciót létrehozni” 
(328). Genderérzékeny, kultúrkritikai megközelítése segít-

ségével meggyőzően érvel amellett, hogy a harmincas évek-
ben keletkezett alkotások Virginia Woolf életművében új 
korszakként foghatók fel, s melyeknek a posztmodern felé 
mutató önreflexivitása, intertextualitása árnyalja az alapjá-
ban véve realistának tekintett harmincas évek modernizmu-
sáról kialakult képet.
 Séllei a legtöbb esetben kénytelen volt a magyarul már 
megjelent woolfi szövegeket is újrafordítani, hogy egyálta-
lán értelmezhetőek legyenek – ami felhívja a figyelmet arra, 
hogy a jövőben új megjelenésre váró köteteket legalább 
a genderérzékenység szempontjából felül kellene vizsgál-
ni. Könyve méltó darabja az Debreceni Egyetem „Orbis 
Litterarum” sorozatának, melynek célkitűzése korszerű szem-
léletű kiadványok megjelentetése a „tudományos műhelyek 
tagjainak, hallgatóknak, valamint az irodalomtudomány 
iránt érdeklődő művelt olvasóknak”(374). Már csak ezért is 
sajnálatos, hogy a kötetben nincsen név- és tárgymutató.
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Kálai Sándor: Fejezetek a francia bűnügyi irodalom tör-
ténetéből (Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2012). 

Egy irodalmi fo-
lyóiratban hét évvel 
ezelőtt a Boileau-
Narcejac páros, illetve 
Sébastien Japrisot egy-
egy magyarra fordí-
tott regényét méltató 
irodalomtörténész így 
kezdte könyvszem-
léjét: „Talán meglepi 
az érdeklődő olvasót, 
hogy krimiíróként el-
könyvelt francia szer-
zőkről olvas recenziót 
az Alföldben.” (Kálai, 
107.) Az akkor kis-
sé mentegetőző kritikus, Kálai Sándor, a Debreceni Egyetem 
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékének adjunktusa 
2012-ben már egy egész könyvet szentelt a francia bűnügyi 
regényeknek. Ezzel nemcsak az örvendetesen terebélyesedő 
hazai krimi-szakirodalom bővüléséhez járult hozzá, hanem a 
témában eddig tapasztalt honi angolszász dominancia enyhíté-
séhez is. Abban is igyekszik megkülönböztetni magát a könyv 
hasonló témájú társaitól, hogy gerincét nem általános műfaji 
ismertetés, vagy a krimi-alkategóriák és képviselőik portréjá-
nak megrajzolása alkotja, hanem maguk a szövegek kerülnek a 
középpontba. A krimi szó használatát Kálai láthatóan mellőzi, 
helyette a tágabb bűnügyi irodalom kifejezést preferálja.
 A könyv négy nagyobb fejezete közül az első elméleti és tör-
téneti kérdéseket vesz számba: a tömegtársadalom és a tömeg-
kultúra kialakulását. Az oktatás reformja, a sajtó elterjedése és a 
folytatásos regény kialakulása, valamint a posta és a vasút révén 
legyőzhető távolságok vezettek el egy közös képzeletvilág és re-
ferenciarendszer, tágabban az egységesebb nemzettudat kiala-
kulásához. Jean-Yves Mollier szerint a 19. század második fe-
lében jöttek létre a populáris irodalom műfajai, és a hierarchia 
csúcsára a detektívregény került (21.). Vezető pozícióját máig 
őrzi a sci-fi, a kalandregény, az ifjúsági regény, a szentimentális 
regény, majd a később kialakuló kém-, fantasy és horror-, és 
pornográf irodalom előtt.

 Kálai Sándor az ideológiailag terhelt tömeg-, illetve a ne-
hezen behatárolható populáris kultúra kifejezés helyett szeren-
csésebbnek tartja a médiakultúra terminust, mert „alapvetően 
más aspektusra irányítja a figyelmet: a kulturális termékek lét-
rehozói vagy fogyasztói helyett a hordozókra s azok üzenetet 
alakító voltára.”(27.). Pierre Bourdieu nyomán a szerző az iro-
dalom elit-populáris kategóriáit a szűk, illetve a nagy produk-
ciós mező oppozícióval helyettesíti, amely azt is elgondolható-
vá teszi, hogy az önmagát a népszerűhöz képest meghatározó 
magasirodalom van marginális helyzetben.
 A könyv ezt követően a francia bűnügyi regény történetét 
foglalja össze több teoretikus nyomán. Az újságok folytatásos 
regényei eredendően szoros tematikus kapcsolatban álltak a na-
pihírekkel (bűnügyek, katasztrófák), Sue és Dumas történetei 
sok új olvasót teremtettek, majd Èmile Gaboriau a Le Petit 
Journal című napilap szerzőjeként megteremtette a detektívre-
gényt (1866 – A Lerouge-ügy), amely a nyomozás ábrázolása 
miatt célelvűbb történeteket mesél a történelmi vagy az erkölcs-
regényeknél. A későbbiekben Georges Simenon, Jean Amila, 
Léo Malet, a Boileau–Narcejac-páros (leghíresebb művük Az 
ördöngösök), a magyarul szintén olvasható Sébastien Japrisot 
(Csapda Hamupipőkének), majd az 1970-es, 80-as években 
színre lépő, nálunk szinte teljesen ismeretlen generáció tagjai, 
Jean-Patrick Manchette, Didier Daeninckx és Thierry Jonquet 
alkotják a francia bűnügyi irodalom első vonalát.
 A monográfia második része a francia bűnügyi irodalom 
kezdeteivel foglalkozik. A 19. század végén Magyarországon 
is ismert Fortuné du Boisgobey (A piros rózsa lovagjai, Az 
arany disznó) tíz regényét elemezve Kálai több új vonását is 
megragadja a még formálódó műfajnak. Boisgobey lineárisabb 
struktúrát alkot, mint példaképe, Gaboriau. Számos, egymás-
sal párhuzamosan tevékenykedő amatőr nyomozót szerepeltet, 
ezáltal egy olyan társadalom képe jelenik meg a regényekben, 
amelyet a demokratizálódás, „az arisztokrata és a polgári érté-
kek keveredése jellemez” (65.).
 Ezt követi a két „kakukktojás”, Zola és Mirbeau egy-egy 
művének elemzése. Sem az Állat az emberben, sem az Egy 
szobalány naplója nem tekinthető bűnügyi regénynek, de 
mindkettő merít a tág irodalmi mező kódjaiból. Zola 1890-es 
alkotásával tulajdonképpen arra tett kísérletet, hogy bűnügyek 
és vasúti katasztrófák újsághíreiből formáljon saját regénycik-
lusába illeszkedő művet. Kálai meggyőzően mutatja ki, hogy 
Zola ismerte kora népszerű irodalmát, de alakította is a még 
nem kiforrott jellemzőket. A bűncselekmények halmozásával 
a mű végére jóformán elfogynak a szereplők, akik a történet-
ben több funkciót is betöltenek (pl. a főhős, Jacques tanú, 
nyomozó, gyanúsított, tettes és áldozat is a szöveg különböző 
pontjain). A gyakori vallomástételek ellenére a szereplők sem 
ismerhetik meg az igazságot, emiatt Zola regénye „azt példáz-
za, hogy egy esemény csak elbeszélésekben, azok variánsaiban 
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létezik, s az igazság kritériuma pedig az elbeszélések társadalmi 
játéktérben betöltött erejében rejlik” (85.).
 Mirbeau regénye a naplóforma miatt hagy maga után kér-
dőjeleket. Míg Zolánál az olvasó tudása felülmúlja a szereplő-
két, itt a külső nézőpont hiánya miatt nem lehet megállapíta-
ni, hogy az-e a gyerekgyilkos, akit a Célestine nevű szobalány 
annak gondol. Jóformán minden információ csak mediatizált 
formában, újsághíreken, pletykákon keresztül jut el a narrátor-
hoz, aki ezeket saját megfigyeléseivel kiegészítve von le követ-
keztetéseket.
 A könyv harmadik nagy fejezete a legismertebb francia 
(valójában belga) krimiszerző, Georges Simenon munkássá-
gával foglalkozik. A Maigret-történetek mára már kanonizált 
alkotóját életében meglehetősen frusztrálta, hogy műveit az elit 
irodalmi körök csak szórakoztató olvasmánynak tekintették. 
(Nem mellékesen Kálai az Agave könyvkiadónál sorozatszer-
kesztőként segíti a Simenon-életmű minél teljesebb hazai meg-
jelentetését.). Egy korai Maigret-regény, A sárga kutya elemzése 
azt mutatja meg, hogyan függnek össze a nyomozás módszerei 
a mű struktúrájával. A titokzatos bűntények miatt egy kisvá-
rost ellepő nyomozók és újságírók más-más úton keresik a rej-
tély megoldását, ami ennek következtében egyre távolabb kerül 
a szereplőktől és az olvasótól is. A Simenonnál nem megszo-
kott, a legfőbb szereplőket összetoborzó nagyjelenet azonban 
biztosítja, hogy a történet érthető maradjon. Az események 
újságcikkek, telefontudósítások, táviratok és jegyzetfüzetek 
által mediatizálódnak, mindezek legpontosabb olvasója maga 
Maigret, aki végül a történet „írójává” is válik, ugyanis a hallga-
tóságnak – nemes célból – nem árulja el a teljes igazságot.
 Kálai Sándor a gyakran felbukkanó orvos szereplők szöveg-
beli funkcióit elemezve is bemutat néhány művet a Maigret-
sorozatból. Az alacsony sorból származó főfelügyelő rend-
őrtisztként a parasztság és a polgárság között áll, ami „azzal 
szembesíti, hogy nem zárulhat be teljesen egy világ határai 
közé” (133.). Az orvosok egy része, például a gyakran felbuk-
kanó Pardon doktor hasonló pályát járt be, valószínűleg ez is 
oka Maigret-vel való barátságának. Emellett közös vonásuk a 
becsületesség; őszinteségük teszi a többi ember számára lehető-
vé, hogy jobban megismerjék önmagukat.
 A kötet utolsó része a kortárs krimikkel, Manchette, illetve 
Jonquet regényeivel foglalkozik. Az előbbi a tág és a szűk iro-
dalmi mező határán áll, a noir stílusjegyeit önreflektíven alkal-
mazza. L’Affaire N’Gustro című alkotása egy emberrablásnak 
és az „ügy” eltussolásnak heterogén elemekből (vélemények, 
jegyzetek, hangfelvétel) álló montázsa, melyben a narrátor sze-
mélye is rejtve marad. Jonquet, – akinek egyik regénye Taran-
tula címmel magyarul is olvasható – a rejtélyek helyett a tár-
sadalomban meglévő erőszakot ábrázolja. Viszont a szövegek 
megszerkesztettsége miatt sokáig homályban marad, hogy ki és 
milyen pozícióból beszél, ezért a rejtély mégis beépül a művek-

be. Kálai Foucault nyomán a felügyelő intézmények (kórház, 
gyermekközpont, bezárt szoba) szerepét elemzi a regényekben. 
Az erős kontroll az információ terjedését is szabályozza, ezáltal 
cselekményszervező elemmé válik. Mivel a szövegek elbeszélő-
je gyakran maga a megfigyelés alatt álló személy, aki bizonyos 
információkkal nem rendelkezik, illetve titkolózik, így az igaz-
ságnak a regényekben nincs igazi letéteményese.
 Kálai Sándor elemzéseinek egyik megbújó vezérfonala, 
a médiumok szövegeket befolyásoló hatása mellett a művek 
társadalomábrázolásával kapcsolatos. A kiválasztott regények 
mindegyike beszél saját koráról, és a legtöbb nyíltan vagy át-
tételesen a társadalmi kommunikáció hiányosságairól tudósít. 
Zola egy viszonylag zárt közösség történetét a zárlatban a ka-
tasztrófa felé robogó nemzet képévé tágítja. Mirbeau regényé-
ben a szobalány egy kávéház vezetője, s ezáltal úrnő lesz, de 
ekkor már nem figyel fel arra, hogy ugyanolyan elnyomóan vi-
selkedik, mint amilyen igazságtalanul vele bántak, vagyis a mű 
„a társadalmi rend reprodukciójának dokumentuma” (106.). 
A kispolgári származású Simenon visszatérő témája az osztá-
lyok közötti határok átlépése, s az ebből fakadó helykeresés; 
aki túl nagyot ugrik a társadalmi ranglétrán, az gyakran ennek 
elérése vagy pozíciója megtartásának érdekében válik bűnössé. 
Manchette nyíltan a kortárs politikai ügyekből merít ihletet, és 
eleve mediatizált történeteket alkot, míg Jonquet szövegeiben 
a felügyelő társadalom csak látszólag biztosítja a rendet, valójá-
ban egy szétmálló világ fölött őrködik. A társadalmi aspektusok 
kiemelésével Kálai kimondatlanul a szakirodalomnak nem azt 
a visszatérő tételét fogadja el, miszerint a krimi a modern kor 
varázsmeséje: „A detektívtörténet (…) urbánus mese.” (Keszt-
helyi, 133.); „[A] detektívtörténet nem más, mint felnőttek-
nek szóló mese, mese az emberi ügyesség és a furfang örök 
győzelméről.” (Benyovszky Krisztiánt idézi Lőrincz); „A krimi 
(…) a csodaváró ember reményt adó szellemi tápláléka, mint 
oly sok minden, például a mese.” (Imre, 127-128.). Inkább 
a realista, illetve a naturalista prózahagyomány körébe sorol-
ható műveket választ elemzésre, amelyek közül nem egy erős 
valóságeffektusokkal dolgozik (Zola, Simenon, Manchette), 
vagyis részleteik nemcsak a bűntény lehetséges nyomaiként, 
hanem a szöveg jeleiként is funkcionálnak. Véleményem sze-
rint a Jonquet műveinél idézett Deleuze-állítás, miszerint a 
noir típusú regény „a valóság olyan irányait jelzi, amelyekre mi 
magunk egyedül nem bukkantunk volna” (173.) kiterjeszthető 
az elemzett bűnügyi történetek mindegyikére.
 A szerző nagy biztonsággal mozog a francia nyelvű szakiro-
dalomban, és rövid elméleti összefoglalókkal „meg tudja érez-
tetni az érintett kérdéseknek a komplikáltságát és a világosságát 
is” (Imre, 128.). A szerzők irodalmi mezőben elfoglalt helyét 
elemezve az irodalomtörténész életrajzi érdekességekkel is szol-
gál, de a legfőbb, hogy hagyja érvényesülni az alkotásokat. „Ki 
lenne hajlandó ugyanazt a rejtélyt ugyanazzal a megoldással 
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ismét elolvasni?” – tehetjük fel a bűnügyi történetek befoga-
dásával kapcsolatban nem elhanyagolható kérdést (Keszthelyi, 
156.). Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy „aki nem újraolvas, 
az szükségképpen mindenhol ugyanazt a történetet olvassa” 
(Barthes, 28.). Kálai Sándor könyve ékes bizonyítéka annak, 
hogy az újraolvasásra kevéssé motiváló bűnügyi szövegcsoport 
jó néhány tétele megérdemli, sőt igényli, hogy befogadóként 
ne csak egyetlen esélyt adjunk neki.
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Az elmondhatóság 
határai
Réti Zsófia

Dánél Mónika, Fodor Péter, L. Varga Péter (szerk.): Ese-
mény – trauma – nyilvánosság (Ráció Kiadó, Budapest 
2012).

Nem egy hagyományos értelemben vett konferenciakötetbe 
olvashat bele az érdeklődő, ha az Esemény – trauma – nyilvá-
nosság című kiadvány kerül a kezébe, hiszen nem is egészen 
az. Az igényes kialakítású kötet ugyanis egy négyéves, „Tör-
ténés – médium – nyilvánosság” című kollektív kutatási 
folyamat első két évének eredményeit összegzi, s bár ez a 
kiadvány sem tudta magát teljesen kivonni a konferencia-
köteteket hagyományosan jellemző tematikus és módszer-
tani sokszínűség alól, ebben az esetben ez túlnyomó részben 
inkább erényként érthető. A különböző tudományterüle-

tekről, elméleti pa-
radigmákból érkező 
kutatók interdiszcip-
lináris együttműkö-
dése ugyanis egyrészt 
vállaltan és produktí-
van sokhangú, más-
részt pedig mindez 
egy logikusan felépí-
tett, jól kivitelezett 
koncepciót szolgál.
 Ezt az elgondo-
lást támasztja alá 
már a könyv borító-
ján megjelenő fotó, 
Melissa Martin Dining Room című installációjának képe 
is, melyben összesűrűsödik a kötet címében jelzett három 
hívószó egymást metsző problematikája. A fotón erdőben, 
a fák között, sőt azok integrálásával felépített, falak nélkü-
li ebédlőszoba látható, melyről rövid internetes kutako-
dás után megtudható, hogy egy ott megrendezett egykori 
lakoma-performansz hagyatéka, s azóta az enyészeté lett. 
Az, hogy a fából készült installáció fokozatosan visszaépül 
a természetbe, s kizárólag a kontextusa által nyeri el jelen-
tőségét, analóg a kötet elsődleges célkitűzésével. Azzal ne-
vezetesen, hogy az irodalmi és történelmi esemény, illetve 
az azt meghatározó és lehetővé tévő nyilvánosság interak-
cióját kívánja feltárni. Hogyan alakítja egymást az esemény 
és a korszakonként változó nyilvánosságstruktúra? Miként 
beszélhetők el, tehetők nyilvánossá azok a traumatikus ese-
mények, melyek természetüknél fogva elmondhatatlanok? 
Az Esemény – trauma – nyilvánosság című kötet elsősorban 
ezekre a kérdésekre keresi a választ.
 A három címadó szó méltán nevezhető humántudomá-
nyos „buzzword”-nek, hiszen mindhárom kifejezés magya-
rul éppúgy, mint idegen nyelven nagyszámú tudományos 
reflexió tárgya. Ennek következtében e szavak jelentése 
olyan mértékben szóródni látszik, ami már a tudományos-
ságon belüli kommunikációt is megnehezíti. A kiadvány 
részben erre a problémára is reflektál. Mégis, egy negye-
dik bűvszó, a medialitás az, mely a kötetben helyet kapó 
tanulmányok és az előszó explicit iránymutatása alapján 
egyaránt összekapcsolja az esemény, a trauma és a nyilvá-
nosság terrénumait. Az elmondhatóság kérdését a kötet a 
lehető legváltozatosabb közvetítő közegekben vizsgálja. Egy 
elnémított eseményt a kortárs köztudatba visszaíró, bevé-
ső színházi szöveg elemzésétől kezdve (Kricsfalusi Beatrix) 
a film médiumában manifesztálódó kolonizáló tekintet 
nyomon követésén át (Dánél Mónika) a kiadvány olyan, 
nem mindennapi színfoltokat is megjelenít, mint a fonéma 
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materialitásából adódó közvetítettsége (Halász Hajnalka), 
vagy a kontextus meghatározó voltát mintegy megkerü-
lő, „információs materialista” olvasási eljárásokat felkínáló 
elemzés (Smid Róbert).
 Ezen a ponton azonban érdemes megfontolni Carl 
Schmitt gondolatmenetét, melyet Kulcsár-Szabó Zoltán a 
szuverén színre lépésének rendkívüli állapotával kapcsolat-
ban idéz: „A kivétel érdekesebb, mint a mindennapi ese-
tek. A normális semmit, míg a kivétel mindent bizonyít, és 
nemcsak megerősíti a szabályt, hanem maga a szabály léte is 
kivételből táplálkozik” (163). Ez az elgondolás éppúgy érvé-
nyes a kötet egyes kiemelt fókuszpontjaira, mint a Kulcsár-
Szabó Zoltán által leírt kivételes helyzetekre. Elképzelhető 
tehát, hogy azoknak a kivételeknek vagy határhelyzeteknek 
a vizsgálata, melyek az egy-egy koncepcióban beálló törés-
pontokat viszik színre, sikerrel juthatnak újszerű következ-
tetésekre magáról a fogalom lényegéről is. A nyilvánosság 
struktúrájával kapcsolatban példának okáért ilyen kivétel-
nek, „rendkívüli állapotnak” tekinthető a csend és a hallga-
tás, a botrány, illetve az „unheimlich” kifejezéshez kapcso-
lódó jelentés-asszociációk. A hallgatás és a botrány egyaránt 
a nyilvánosság szerkezetének peremére tolódtak, egyszerűen 
annak okán, hogy a csend a nyilvánosságban jelentkező hi-
ányt viszi színre, míg a botrány olyan, nagyon is nyilvános 
eseményt jelent, amely valamilyen módon a keretéül szolgá-
ló nyilvánosság szerkezetét írja újra. Az „unheimlich” német 
szó többszörös jelentése és etimológiája a kötet több tanul-
mányában is megjelenik (Lőrincz Csongor, Vajda Károly). 
Az a magyarra jobbára lefordíthatatlan többértelműség mu-
tatkozik meg benne, amely abból ered, hogy a németben a 
heim morféma egyaránt megjelenik a titok (das Geheimnis) 
és az otthon (das Heim) szóban.
 Az első határhelyzet, a csend tekintetében Lénárt And-
rás hívja fel a figyelmet az 1956-os forradalom-narratíva egy 
különös mozzanatára: a Pártbizottság épületének ostromára, 
amely árnyékot vetett a forradalom tisztaságára. Azt mutatja 
fel ugyanis, hogy miként vált az esemény az 1989 előtti tör-
ténetírás kitüntetett mozzanatává, s hogyan váltotta ezt fel az 
„apály” (108), a hallgatás a rendszerváltás után, amikor a nyil-
vánosság változásával a forradalom-nagyelbeszélés is új alakot 
öltött. Hasonlóan a csend, a nagy narratívába nem illeszkedő 
elemek elhallgatása a kulcsmozzanata Szirák Péter tanulmá-
nyának is, amely Illyés Gyula és Nagy Lajos Oroszország-úti-
rajzát és azok recepcióját hasonlítja össze. Illyés, ahogy Vas 
István beszámol egy Babitscsal zajlott beszélgetéséről, „amíg a 
lényeget nem írhatja meg Oroszországról […], addig megírja 
azt a részlet-jót, amit úgy-ahogy lehet, és nem írja meg azt a 
teljes rosszat, amit bőven lehet” (304). Bengi László Koszto-
lányi szövegfogalmának változásáról írt tanulmánya szerint a 
publicisztikák szerzői nevének elhagyása az a mozzanat, mely 

a brandnek számító személynév nyilvánosság által szabályo-
zott mozgásai ellenében hat és mindez ahhoz vezet, hogy 
Kosztolányi Dezső szövegfogalma fokozatosan megszabadult 
a szerzőre való ráutaltságától.
 A botrány a csendhez hasonlóan a nyilvánosságban zaj-
ló kivételes eseményt jeleníti meg: Kricsfalusi Beatrix, illet-
ve Fodor Péter és L. Varga Péter közös tanulmánya egyaránt 
az irodalmi botrány jelenségén keresztül tárgyalja ezt. Míg 
Kricsfalusi Elfriede Jelinek egy színházi szövegét elemzi, Fo-
dor és L. Varga Bret Easton Ellis könyveinek recepciójában 
azonosítja az irodalmi botrány mozzanatát, azaz azt a pillana-
tot, amikor az irodalmiság jól körülhatárolt területe és az iro-
dalmon kívüli nyilvánosság összemosódik és a fiktív szereplők 
az olvasatokban összeolvadnak az írói szubjektummal.
 Az otthonosság hiányának, illetve a kísérteties idegen-
ségének kérdéskörét járja körül Dánél Mónika a kötet egé-
széhez más szempontból nem kapcsolható tanulmánya: a 
posztkoloniális kritika perspektívájából tekintve ugyanis a 
filmes Erdély-reprezentációk értelmezésével arra a következ-
tetésre jut, hogy Erdély a kortárs filmek tükrében Európa és 
Magyarország „vadkeleteként” tűnik fel, egy olyan kultu-
rális közeg formájában, amelyben az alapvető idegenséget 
hordozó gyilkosság és vérfertőzés a saját kultúra elidegenít-
hetetlen jellemzőjévé válik. Menyhért Anna szövegében, 
amely Harmos Ilona Tüzes cipőben című munkáját női ho-
lokausztregényként olvassa, hasonlóan az addig otthonos-
ként ábrázolt Budapest válik az ostromállapotok hatására 
idegenné, ami egyértelműen az unheimlich klasszikus freu-
di toposzában nyilvánul meg: az elemzés szerint valóság és 
díszlet úgy cserélődhet fel, mint a regény egy részletében a 
holttest és a próbababa. Mégis Lőrincz Csongor Kleist-szö-
veget vizsgáló tanulmánya az, amely a leginkább reflektál az 
unheimlich kifejezésében rejlő kettősségre. Az elemzés so-
rán a márkiné titka a privát és nyilvános szféra közti oszcil-
láció terepeként jelenik meg, amely, éppen ezen oknál fogva 
saját otthonosságából, intimitásából ragadja őt ki.
 A kötet produktív sokhangúsága azonban nem mindig 
képes konszenzust kínálni, az olvasónak ehelyett néhány-
szor az az érzése támadhat, hogy a több diszciplína széttartó 
iskoláinak képviselői még egy ilyen zárt, és sok szempontból 
jól átgondolt kötetben sem feltétlenül egy nyelvet beszél-
nek. Ennek illusztrálására álljon itt a kötet egyik tudomá-
nyos hívószavának, az eseménynek a kétirányú – történet- 
és irodalomtudományos – olvasata. Mivel a termékeny 
interdiszciplinaritás zászlóshajója mégis az irodalomtu-
domány, elkerülhetetlen az, hogy az egyik legjelentősebb 
esemény, amelyről a kötet beszámolhat, az irodalomolvasás 
eseménye legyen. Ebből indul ki kötetnyitó tanulmányában 
Kulcsár Szabó Ernő is, amennyiben az irodalomtörténet-
írás problematikáját a szöveg és a mű közti különbségre ve-
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zeti vissza. Ehhez hasonló álláspontot képvisel Vajda Károly, 
aki a „varázslat” pillanatát, az eseményt abban a mozzanat-
ban ragadja meg, amikor az illúzió teljessé válik, „a fikció 
és fakticitás kettőssége megszűnik” (186). Az esemény ha-
sonló értelmezésén alapul Hansági Ágnes szövege is, aki 
a kötetként vagy napilapban megjelenő tárcaregény közti 
különbséget éppen az esztétikai tapasztalat megképződésé-
nek eseményében, annak különbségeiben határozza meg. 
Bizonyos mértékben ehhez a nézőponthoz kapcsolható az 
eseményszerűség azon értelmezése is, amely egyfajta radi-
kális változásként értékeli azt. Ilyen például Kulcsár-Szabó 
Zoltán elemzése, amely Carl Schmitt életművében vizsgálja 
a döntés tematikáját, ahol a már említett „rendkívüli álla-
pot” mutatkozik meg szükségképpen változást hozó ese-
ményként. Hasonlóképpen, Bednanics Gábor az 1906-os 
Ady-kötet, az Új versek megjelenését vizsgáló tanulmánya is 
a korszakküszöböt, a hirtelen átalakulást tematizálja, majd 
kérdőjelezi meg irodalmi eseményként.
 Az esemény e vonatkozásával némiképp szemben áll 
az a megközelítés, amely Gyáni Gábor szövegében fogal-
mazódik meg a legtisztábban, ám a kötet több, javarészt 
történettudományi beállítottságú tanulmánya is ugyanúgy 
alkalmazza. Gyáni ugyanis olyan, utólagosan megkonst-
ruált mozzanatként azonosítja az eseményt, amely egy 
retrospektív nézőpontból tekintve a trauma kiváltójaként 
értelmezhető. Hasonlóan mutat rá az esemény utólagosan, 
az aktuális kulturális-politikai nyilvánosság által megkép-
zett voltára Lénárt András szövege, és ugyancsak ebből az 
alapvetésből indul ki Boglár Dániel Jedwabne-reflexiókat és 
incidenstörténetet tárgyaló munkája, amely Hayden White 
és egy román tévériporter, Virgil Jderescu egymásnak ellent-
mondó elméleti belátásait vizsgálva érkezik el az esemény 
hozzáférhetetlenségéhez. A két, diszciplinárisan széttartó 
esemény-olvasat alapvető különbsége a következőkben ra-
gadható meg: míg az irodalomtudósok számára a szövegből 
egyedül az olvasás eseménye hozzáférhető, addig a történet-
tudomány képviselői számára éppen az esemény nem köze-
líthető meg.
 A tudományterületek közti párbeszéd szándéka tehát 
már megszületett, s a kötet kiváló példa arra, hogy az in-
terdiszciplináris együttműködés a legjobb irányban halad 
ahhoz, hogy előremutató dialógust eredményezzen. Mind-
ezt azonban alkalmanként éppen az a sokszínűség áshatja 
alá, amely egyben a kötet legnagyobb erősségét is jelenti. 
Kulcsár Szabó Ernő tanulmányában A magyar irodalom 
történetei című kezdeményezésről írja a következőket: „Az 
utóbb egybegyűjtött, eredetileg más célra írt tanulmányok 
[…] magas részesedése a kézikönyvben így azután még 
szükségmegoldásként sem volt jó másra, mint hogy aláás-
sa a koncepció kivihetőségét” (22). Ha ebben az esetben 

a „vendégtanulmányok” jelenléte nem is feltétlenül ilyen 
mértékben veszélyezteti a kötetrendező elgondolást, talán 
alkalmanként emiatt repedezhetett meg az egyébként fesze-
sen összerendezett kiadvány. Mégis, a dialógus már megin-
dult, és a közös kutatási program hátralévő részében mód 
is lesz befejezni. Egy azonban bizonyos: minden párbeszéd 
hallgatással, a másik értő meghallgatásával kezdődik.

A megismerés 
módozatai
Reichert Gábor

Fodor Péter, Lapis József (szerk.): Otthonos idegen-
ség: Az Alföld Stúdió antológiája (Alföld Alapítvány, 
Debrecen, 2012).

Az Alföld Stúdió antológia-sorozatának 1971-ig – az első, 
Együtt című kötet megjelenéséig – visszanyúló története 
meggyőzően bizonyítja a debreceni irodalmi lap holdudvará-
ban folyó munka tudománypedagógiai sikerességét. Ha csak 
átböngésszük a Stúdió elmúlt négy évtizedben megjelent ki-
adványainak tartalomjegyzékét, szembesülhetünk vele, hogy 
a magyar irodalomtudomány jeles, mára széles körben (el)is-
mertté vált művelői indultak ebből a szellemi közegből. A hazai 
folyóirat-kultúrában a mai napig egyedülálló az a tudatosság, 
amellyel az Alföld mindenkori munkatársai saját utánpótlásuk 
kinevelésére törekednek. Az átlagosan ötévente kiadott antoló-
giák e „nevelődési” folyamat fontos állomásaiként értelmezhe-
tők, mely folyamat során a jellemzően a Debreceni Egyetem 
bölcsészkarán végzett fiatal kutatók a szórványos folyóirat-pub-
likációk után egységes csoportként is a szakmai publikum elé 
lépnek. Bár az 1996-os, Az újraértett hagyomány című kötet 
óta tapasztalható műfaji homogenizálódás (ti. a korábbi Stú-
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dió-antológiák, szemben a frissebbekkel, még egyes tagok szép-
irodalmi műveit is tartalmazták) nem biztos, hogy minden-
képpen üdvös jelenségnek tekinthető, a műhely mindenkori 
tagjainak és mentorainak tudományos elkötelezettségét így is 
feltétlenül méltányolnunk kell.
 Az eddigi hagyományok ismeretében tehát nagy meg-
tiszteltetésnek és saját jövőjükre nézvést igen jó ómennek 
tekinthetik az Otthonos idegenség című, 2012-ben megjelent 
tanulmánygyűjtemény szerzői a kötetben való szereplésü-
ket. Ennek – az imént röviden felvázolt – „rituális” jelen-
tőségén túl azonban egyéb szempontokat is érdemes szem 
előtt tartanunk. Nem árthat például, ha a kiadott könyv 
nemcsak az egyes szerzők kvázi-bemutatkozásának gyakor-
lóterepeként funkcionál, hanem adott esetben a potenciális 
szakmai olvasóközönség számára is hasznosnak bizonyulhat. 
Az írások meglehetősen változatos tematikai és módszertani 
preferenciái eleve megnehezítik ez utóbbi szempont érvé-
nyesítését: mivel az Otthonos idegenség szövegei – néhány 
kivételtől eltekintve – nem igazán állnak párbeszédben egy-
mással, a válogatás gyakorlati használhatósága nem haladja 
meg a jubiláló professzorok köszöntése apropóján összeál-
lított ajándék-antológiákét. Ez persze semmit nem von le 
a tanulmányok önmagukban vett értékeiből; a szerkesztők-
nek pedig becsületére váljék, hogy a szövegek elrendezésé-
vel és a frappánsan kiválasztott (Barna Péter dolgozatából 
származó) kötetcím segítségével megpróbálják ráirányítani 
az olvasó figyelmét egy olyan elvont szemléletmódbeli ha-
sonlóságra, amely (talán véletlenül, de) valamelyest mégis 
egymáshoz közelíti a szerzők szerteágazó érdeklődését. Az 
idegenség tapasztalatának változatos formákban megvalósu-
ló elemzése a leginkább jellegadó vonása az antológiának: a 
közelebbről meg nem határozott, a szerzők által szemláto-
mást nem egységesen értett fogalom központi szerepet kap 
Kosztolányi útirajzainak elemzésekor (szerzője Barna Péter) 
éppúgy, mint az Orbán Ottó költeményeiben megképző-
dő én-szerepek vizsgálata (Jován Katalin), vagy Michael 
Radford A velencei kalmár-adaptációjának bemutatása (Őry 
Katinka) során. Sőt, vállalva a túlinterpretálás vádját, azt is 
meg merném kockáztatni, hogy Máté Éva Gyöngy video-
klip-elemzésbe oltott médiaelméleti értekezése, vagy Szabó 
Orsolya dolgozata a sorozatszínész Charlie Sheen és a holly-
woodi sztáripar összeütközéseiről szintén termékeny szem-
pontokat vet fel a „saját–idegen”, „ismerős–ismeretlen”, 
„megszokott–rendkívüli” stb. ellentétpárok értelmezésével 
kapcsolatban. Az Otthonos idegenség írásai tehát, ha egyér-
telműen megragadható közös maggal nem is rendelkeznek, 
abban a tekintetben okvetlenül rokonságban állnak egy-
mással, hogy szerzőik az általuk aktuálisan vizsgált kérdés-
kört legnagyobbrészt a vonatkozó művekhez való figyelmes 
odafordulás révén tartják megismerhetőnek.

 A válogatásban helyet kapó írások alapvetően három kate-
góriába sorolhatók: a legnagyobb hangsúly, nem túl meglepő 
módon, az irodalmi műelemzésekre esik, kisebb arányban 
helyet kaptak színházi, filmes témájú dolgozatok, a könyv 
hátsó traktusát pedig a médiaelméleti vizsgálódások uralják. 
Talán egyedül Réti Zsófia Elfelejtett évtizedek című, a Ká-
dár-korszakra való emlékezés 21. századi anomáliáit vizsgáló 
írása nem rendezhető el egyik tematikai „blokkban” sem: a 
számomra az egész kötet egyik legerősebbjének tűnő dolgo-
zatban érvényesülő, hangsúlyosan történeti nézőpont ugyanis 
meglehetősen idegen a gyűjtemény szövegeinek nagy részé-
től. Világosan érzékelhető a szerzők legtöbbjének erőteljes 
elméleti érdeklődése: az esetek túlnyomó hányadában kisebb 
jelentőséget tulajdonítanak a vizsgált alkotások történeti, 
szociokulturális stb. beágyazottságának, és inkább a művek 
saját, immanens világának vizsgálata során fogalmazzák meg 
állításaikat. Ennek szélsőséges példája Korpa Tamás impozáns 
elméleti apparátust felvonultató dolgozata Szilágyi Domokos 
Ez a nyár című verséről, amely a kiválasztott szöveg nyelvi-
retorikai működésmódjának bemutatása során egy pillanatra 
sem távolítja tekintetét annak mélyszerkezetétől. Balajthy 
Ágnes a város mint „nyelvbe íródott identifikációs tér” Térey 
János Protokollja által elgondolt alakzatait veszi számba dol-
gozatában: a rendkívül informatív és logikusan felépített szö-
veg meggyőzően tárja fel a Térey-mű Budapest-ábrázolásának 
poétikai rétegeit. Némiképp hasonló témát jár körül izgalmas 
tanulmányában Ureczky Eszter is: ő a kortárs brit prózaíró, 
Matthew Kneale Sweet Thames című regényének viktoriánus 
London-ábrázolását vizsgálja, amely szerinte elsősorban „a 
múlt viszolyogtató regisztereinek megérzékítése által képes 
újraalkotni egy formatív történeti pillanatot, s a kor mocs-
kának tükröt tartva beleverni az orrunk nagyon is 21. századi 
gondjainkba.”
 Az irodalomtudományi tárgyú dolgozatok témái főképp 
a 20. század második felének irodalmából kerültek ki, e sza-
bály alól Barna Péter fent már említett – jórészt Szirák Péter 
2010-es tanulmányán alapuló és annak továbbgondolását 
célzó – Kosztolányi-szövege, illetve Papp Sándor Csáth-
elemzése jelent kivételt. A kötet legtöbb írásának teoretikus 
alapállásával szemben Papp Sándor inkább a rendelkezésre 
álló korabeli források elemzésével igyekszik feltárni Csáth 
életművének dekadens vonásait: a szöveg (szerintem) téves 
alapfeltevése – mely szerint a dekadencia pontosan körül-
határolható, szigorú kritériumokkal rendelkező irodalom-
történeti irányzatként tételeződik – azonban meggátolja 
a szerzőt abban, hogy a Pán halála című novellát mint a 
magyar dekadens irodalom mintadarabját láttassa. (Ráadá-
sul nem használja fel Richard Gilman A dekadencia című 
alapművét, amely pedig sokat segíthetett volna a fogalom 
tisztázásában.)



138

A BAKON LESŐ  |  Tető, emeletek, földszint – absinth

 A színházi-filmes szekciót erősíti Liktor Eszter kiváló, bár 
sajnálatosan rövid összefoglalója Alexandre Hardy drámaszö-
vegének rekonstruálható szcenikai megoldásairól, valamint 
Őry Katinka kissé túlnyújtott írása A velencei kalmár Mi-
chael Radford által készített filmes átértelmezéséről. Ez utób-
bi – egyébként remek megfigyeléseket is tartalmazó – szöveg 
legnagyobb problémája, hogy kötelességének tekinti a film 
teljes cselekményének ismertetését, mely során fokozatosan 
elsikkadnak az elemzés eredetileg megadott szempontjai.
 Az Otthonos idegenség szerkesztői (Fodor Péter és Lapis 
József ) mintha egy a múltban kezdődő, a jelenben folyta-
tódó és a jövőbe mutató idővonalat próbáltak volna húzni 
a dolgozatok elrendezésével: a nagyjából témájuk kronolo-
gikus rendjében sorba állított szövegek közül a könyv vége 
felé helyet kapók kimondottan a 21. század kultúrájának 
mediális kérdései fölött töprengenek. Az antológiát ennek 
megfelelően Áfra János gondolatébresztő írása zárja, mely 
a Mitchell-féle „képi fordulat” tanulságait levonva a medi-
atizált kultúra változóban lévő befogadási stratégiáira hívja 
fel a figyelmet. Az Alföld Stúdió következő antológiájának 
megjelenéséig eltelő évek majd eldöntik, hogy a befejező 
írás jóslata a kultúrafogyasztás teljes átalakulásáról tényleg 
be fog-e teljesedni – annyi biztos, hogy az Otthonos idegen-
ség és a hozzá hasonló kötetek nagy segítséget nyújthatnak 
e változási folyamat különböző korokban bekövetkezett stá-
diumainak felismer(tet)ésében.

Tető, emeletek, 
földszint – absinth
Krivi Dóra

Olt Tamás: Absinth – Derűs zuhanás egy részben, san-
zonokkal (Ősbemutató: Horváth Árpád Stúdiószínház, 

Debrecen, 2013. március 21.) Szereposztás: Soleil – Szűcs 
Nelli, George – Bakos-Kiss Gábor, Macska – Mészáros 
Tibor. Zenészek: Áchim Tibor / Csonka László (szaxo-
fon), Dargó Gergely (harmonika). Mozgás: Mészáros 
Tibor. Súgó: Lezó Ádám. Ügyelő: Karl József. Rendezőasz-
szisztens: Jóvér Csaba. Rendező-tervező: Olt Tamás

 Olt Tamás 2011-ben érkezett a debreceni Csokonai 
Színház társulatába. Hosszú utat tett meg idáig: miután el-
végezte a Kaposvári Egyetem Művészeti Karán a színművész 
szakot, tanulmányait Franciaországban folytatta, hazatérte 
után öt éven át a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház 
tagja volt.
 A debreceni publikum alig két év leforgása alatt már 
láthatta pókerarcként a Scapin, a szemfényvesztő-ben, újság-
íróként a Jászaiban, elvetemült spanyolként a Bolha a fülbe 
című vígjátékban és Heródesként is a Mária musicalben. A 
fiatal színész ezúttal sem okozott csalódást a nagyérdemű-
nek: a tőle megszokott módon teljesen új oldalát mutatta 
meg ismét – az íróit és a rendezőit. Aki eddig is nyomon 
követte a művész munkáit, talán meg sem lepődött, ugyanis 
nem ez az első alkalom, hogy Olt a színészet helyett a ren-
dezést választja. Nevéhez (és a nyíregyházi éveihez) köthető-
ek többek között az Ülni, állni, ölni, halni, a Nem viccelek, 
csak játszom! és A lélek hossza című darabok – ezek mellett 
pedig számtalan prózai és verses művet papírra vetett már, 
valamint a zenélés (konkrétan az ének és a zongora) is közel 
áll hozzá (például ő volt a Fafeye, a tenger ész című opusz 
szerzője is).
 Az Absinth is alapvetően az írás, és nem a színpadi játék 
szeretetéből született: eredetileg egy alig kétoldalas kis no-
vella volt – egészen addig, amíg a szöveg nem találkozott 
egy másik ötlettel. Maga Olt Tamás erről így nyilatkozott: 
„Arról beszélgettünk a Mária próbái alatt Bakos-Kiss Gábor-
ral, hogy kellene csinálni egy sanzonestet. Ez manapság ugyanis 
ritkaságszámba megy, miközben az emberek szeretik… Az-
tán azon töprengtünk, hogy legyen egy kerettörténet… Ami 
aztán túlnőtte a sanzonestet és színdarab lett belőle, amiben 
vannak sanzonok is.” Ennek a leírásnak tesz eleget a szín-
ház honlapján található alcím is: „Derűs zuhanás egy rész-
ben, sanzonokkal”. A premiert, mely egyben ősbemutató is 
volt, 2013 márciusában tűzte műsorára a színház. A darab 
remek példája a „kevesebb néha több”-elvnek, mondhatni, 
tipikus stúdió-előadás. Ennek megfelelően a színpadon ke-
vés színész (szám szerint három), és még kevesebb zenész 
(egy harmonikás és egy szaxofonos) látható, valamint a mo-
numentális díszletek helyett a kellékek sokasága dominál. 
Ez kedvez az intimitás illúziójának: itt színpad és nézőtér 
egybeolvad, ami a befogadóban a beavatottság érzését kelti. 
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A közönség az előadás részévé válik, így a székeken ülve az 
impulzusok jóval élénkebbek: az öröm édesebb, a fájdalom 
élesebb. A lecsupaszított valóság a lecsupaszított koncepci-
óban sokkal inkább láthatóvá válik, a közelség nagyítóként 
működik. Ezáltal könnyebb azonosulni, szembenézni azzal 
a figurával, amely a deszkákon megteremtődik. És hogy mi-
lyen ez az identitás? Talán ez a kérdés az Absinth vonatkozá-
sában nem is helyes, valószínűleg célravezetőbb úgy felvetni 
a problémát, hogy hol van ez az identitás?
 Nos, a darab elején még sehol, és az identitással együtt 
több részlet is hiányzik. Az előadás alaphelyzete ugyanis egy 
öngyilkosság: a főszereplő (Bakos-Kiss Gábor) egy bizonyos 
bejelentés miatt leugrik a tetejéről. De arról, hogy ki ez az 
ember, hogy mi egyáltalán neve, hogy minek a tetejéről ug-
rott le és mi miatt, hogy hol fog földet érni, nem esik szó. 
Persze, a sötétség nem teljes (még akkor sem, ha a teremben 
a kezdőhangoknál a reflektorok nem égnek), a nyitánydal 
ad némi kapaszkodót: a harmonika és a szaxofon mellett 
francia sorokat hallunk, többször is visszatér, hogy „Paris, 
Paris, Paris”, így legalább a helyszínt be tudjuk határolni 
– valószínűleg a bohém Párizsban járunk. Ezt a felismerést 
erősíti a nyitósanzon közben folyamatosan erősödő fény, 
mely a fül után teret ad a szemnek. A látvány igazolja a sej-
tést: Dargó Gergely és Csonka László egy kukában zenélnek 
(francia sapkában), mellettük Mészáros Tibor macskaként 
egy lámpaoszlop tövében áll a rendezői balon pedig egy 
hatalmas, aranyozott képkeretben a zuhanással párhuzamo-
san, „papírvásznon pereg a film”, így utcakép és szobabelső 
határa nem éles, inkább átmenet.
 Valahol a kettő mentén zajlik a jól megkoreografált 
zuhanás, mely kicsit sem egyszerű: pont olyan nehezen ér 
földet a főhős, mint amilyen nehezen süllyed el a Titanic 
James Cameron filmjében. Hogy miért? Mert nem tud, 
nem mer megállás nélkül távozni. Zuhanás közben benéz 
az ablakokon és ötször meg is áll időzni. Először csábos 
szerelmével találkozik, aki egy zöld lepelben valódi „zöld 
tündérként” libben be a színre, majd a macskája szemrehá-
nyásait kell végighallgatnia arról, hogy mitől is pocsék gaz-
da, a következő emeleten pedig a fiatalságához rögeszmésen 
ragaszkodó, megbomlott édesanyja várja: önfeledten énekli, 
hogy „Non, je ne regrette rien”, az öreges „anya” megszólítás 
helyett a „Lolát” preferálja (annak ellenére, hogy nem ez a 
neve) és májfoltjait – fia apja után – Wensonnak nevezi.
 Eddig viszonylag könnyű nyomon követni az eseménye-
ket – azt, ahogy a megállók során fokozatosan kezd kiala-
kulni az öngyilkos figura identitása: kiderül, hogy a főhős 
neve George, a foglalkozása író, megtudjuk azt is, hogy gye-
rekkorában az egyetlen barátja egy kutya volt. A negyedik 
emeletnél azonban egy kis gubanc keletkezik az időszerke-
zetben, így a cselekményben is: a retrospektív jelleg háttérbe 

szorul, a jövőbe érkezünk. Oda, ahová a zuhanás után nem 
juthat el George. Ezen a szinten a lányával ismerkedhet 
meg – aki még meg sem született. A férfinak itt kell elő-
ször igazán szembenéznie magával és azzal, hogy mit veszít 
a halállal. A gyermek ugyanis egy férfiról mesél neki, aki azt 
mondta: „nincs értelme harcolni az élettel, elhagytak a célok, 
hűtlenek lettek az elvek is hozzám, és a szerelem, a hit, a vágy 
a gyerekek és az ostobák luxusa”. Ezek George szavai, nem 
egy idegené. A gyermeki perspektíva ilyen módon hozza 
be a díszletek közé az őszinteséget, a tükröt, és – ami még 
ezeknél is fontosabb – a lehetőség fogalmát, mely a jövőben 
rejlik: abban a jövőben, melyet a főszereplő épp elhajítani 
készül. A kislány, a maga szókimondóságával, naivságával és 
ártatlanságával, az igazság szőcsövévé lesz, a darab tételmon-
data is az ő szájából hangzik el: „az élet olyan, mint a kirakó 
– az emberek mindig azt nézik, ami még nincs meg, ahelyett, 
hogy azt néznék, ami már megvan”. (Ez a fajta időbeli kettős-
ség egyébként nem csupán a szövegben jelenik meg nagyon 
izgalmasan, hanem a színpadi mozgásban is: míg a keretben 
lévő papírra a szereplők festenek, a falra a kislány krétával 
rajzol. A megszáradt festék a múlt, mely letörölhetetlen, a 
krétarajz pedig az egy szivaccsal lemosható jövő.)
 És hogy mi köti össze a szinteket? Mi tesz rendet a kaval-
kádban? Hogyan lehetséges, hogy nem veszünk el George ha-
lála előtti filmjének lepergésében? Természetesen egy drama-
turgiai bravúrról van szó: a jeleneteket egy nagyon precízen 
megkonstruált motívumrendszer óvja meg a széteséstől. Ez 
egyfelől megnyilvánul a visszatérő mondatokban, mint az „ön 
úgy illene az álmaimba, mint Noé kabátja Noéra vagy mint egy 
macska a hegedűre” vagy mint az „ön aranysárga, mint a nap”, 
illetve olyan momentumokban is, mint az abszintivás. Más-
felől ki kell emelni a már korábban említett keretet, melynek 
vászna egy mozdulattal minden jelenet elejére tiszta lappá 
változik és minden jelenet végére csupa maszat lesz ismét, ez-
zel segítve a színváltásokat. Ezek mellett nem elhanyagolható 
Szűcs Nelli játéka sem, hiszen a színésznő három szerepben is 
tündököl: egyben szerető, anya és kislány; valamint a sanzo-
nokról és a humorról is írni kell, melyek oldják a tematikából 
adódó nyomasztó hangulatot, brechti songokként kizök-
kentenek abból, mi több, elfeledtetik, hogy tulajdonképpen 
egész végig egy haláleset elnyújtott perceit nézzük.
 De mitől lesz ebben a komikus tragédiában kitüntetett 
az abszint? Látszólag az ital semmilyen egyéb funkciót nem 
tölt be azon túl, hogy egy egységesítőelem a káoszban, egy 
visszatérő motívum, mely összeköti a részleteket: így indo-
kolatlannak tűnhet a címválasztás, hiszen ez alapján bár-
mely jelenlévő szimbólum méltó lenne a címszerepre. Ám 
ez az állítás ilyen formában nem állja meg a helyét, mivel ha 
megfigyeljük, mely jelenetekben kerül elő az abszint, meg-
érthetjük a választás miértjét. 
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 Csak és kizárólag az utolsó „megállónál” nincs fókusz-
ban az alkoholfogyasztás motívuma: ez az a pont, amikor 
George nem menekülhet tovább. A jelenet részben az ad-
digiak összefoglalója (Szűcs Nelli folyamatosan váltogatva 
játssza három szerepét), részben pedig az első „állomás” rep-
rodukciója (dialógusok ismétlődnek meg). Ez az újbóli ki-
mondás (egyben visszahallás) lesz a teljes szembesülés moz-
zanata. A főszereplő itt talál magára, itt érti meg, hogy élete 
eldobásával nemcsak az életét veszti el, hanem mindent, 
ami számára fontos, kedves: szerelmét és jövőbeli gyerme-
két is, azaz a boldogság lehetőségét. Itt döbben rá arra, hogy 
túl késő, már nincs visszaút és arra is, ami talán a legfájdal-
masabb: nem egyszerűen áldozat, hanem a saját döntésének 
az áldozata. A „maradni akarok”-ra egy „nem lehet” a válasz; 
nincs megállás, csak a földszinten, ahol a színész maga fek-
szik bele élete lepörgött „vásznába”, mely piros festékben 
tocsog – ezzel is kifejezve, hogy ebben az esetben nincse-
nek véletlenek. A címválasztás ezeknek fényében csöppet 
sem logikátlan: egyértelműen a tudatvesztés és kijózanodás 
kettősére utal, egy másik szintre emeli az identitáskeresés 
problematikáját. A főhős ugyanis az előadás végéig nemcsak 
mentálisan, hanem fizikai értelemben sincs magánál.
 Az Absinth tehát lényegében nem más, mint az utolsó 
pillanatban létrehozott identitás tragédiája. Hiába a humor, 
hiába lágyítják el a szívünket és keltenek reményt a sanzo-
nok, a pofon elkerülhetetlen. A rendezői pofon, mely az 
élet rövidségére, szépségére, az opciók és kiutak sokaságára 
próbálja meg figyelmeztetni a mélyen tisztelt publikumot 
azzal, hogy a kislány által említett, percekre összeállt puzzle 
a darab fináléjában atomjaira hullik szét. A nézők feladata 
pedig, hogy otthon – folytatva a nézést – a tükörbe tekintve 
újra kirakják azt. Jó munkát hozzá annak, aki meri.

Metafotográfia
Csobó Péter György

Soltész István: Vadak, halak, madarak (MODEM, Deb-
recen, 2012. július 15 – október 7.)

„milyen jót tenne nekünk, ha átlophatnánk magunkat 
a semmire vissza nem vezethető különbségek látomásába”

(R. Barthes)
 „… úgy érezte, magába kell ölelnie mindent; kinyújtózott, 

s végigfeküdt a földön, belevájta magát a mindenségbe, 
s gyönyör volt ez, gyötrelmes gyönyör …” (Büchner: Lenz)

„A természet mint táj az itt és most létező.”(J. Ritter)

A kép látszólag mindig is előnyben lesz a hangzással szemben. 
Így a fénykép is, amely elkerülhetetlenül utal egy szükségsze-
rűen valóságos valamire, ami egykor a lencse előtt állt. Ez volt, 
mondja minden fotó, amit Barthes a fotográfia noémájának 
nevezett. A hangok – azt a tiszta, vagy feltétlen hangzást értve 
ez alatt, amit a zene 19. századi metafizikai kisajátítása a tulaj-
donképpeni zenének nyilvánított – mindig csupán utalnak va-
lamire, kényszerűen rábízzák magukat az érzelmek és sejtelmek 
kétes referenciáira és kiszolgáltatják magukat a konnotatív-
asszociatív befogadás önkényének. Mégis hajlamosak vagyunk 
a zenét is ábrázolásnak és megjelenítésnek tekinteni, még akkor 
is, ha meglehetősen ravasz fogalmi okfejtésekre kényszerülünk 
ennek igazolása céljából. Alapvető befogadói magatartásunk, 
hogy az ábrázolás referenciáját kutatjuk, s míg a zene esetében 
ez az állandó bizonytalanság, a kapaszkodók elvesztésének érze-
tével jár, addig a fénykép esetében látszólag gyorsan eredmény-
re vezet.
 A szemlélő referencia utáni vágya Soltész képein is hamar 
teljesülni látszik. A Vadak, halak, madarak képei gyorsan beso-
rolhatók a természetfotó, a tájfotó kategóriáiba. Tájakat látunk, 
füvet, fát, folyót, tajtékot, örvényt, olykor tágabb horizonton 
dombokat, lankát, rézsűt, csapást. Ugyanakkor ez a keresetlen 
pillantás hamar össze is zavarodik. Egyrészt zavarba ejtik az 
ismétlődések, a látszólag ugyanannak az alig különböző visz-
szatérései, a sokszor távlat nélküli vagy éppen távlatosságában 
is közelinek tetsző, akkurátusan részletező látvány a természet 
elemeiről. Másrészt az is hamar belátható, hogy ezek a képek 
is csak egy retorikai figura funkciójaként tekinthetők termé-
szetfotónak: mint bizonytalan szinekdochék. A referencia utá-
ni eredendő vágyunk zátonyra fut, de legfőképpen mégsem 
ezek miatt. És még csak nem is amiatt, amit egy szubjektív 
felismerés nyomán Barthes bizonyos tájfotók kapcsán lakha-
tóságnak nevezett. Mert a táj, ahová Soltész képei látszanak 
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magukkal vinni szemlélőjüket, nem heimlich, hanem szótlan, 
közömbös, titokzatos, csakis önmagát mintázó, olykor egye-
nesen unheimlich világot mutat. De a fotografikus jelölt iránti 
vágyunk nem ennek a szubjektív kategóriának a hiányán fut 
zátonyra. Sokkal inkább a jelölés módján.
 Úgy tartják, a táj a természet-egész metszete. Soltész fo-
tóinak tájképszerűsége valódi „metszetté” válik: a borotvaéles 
optikai penge hajszálpontosan belemetsz a természet látvá-
nyába, bonckés vág itt élesen a tájba, hogy feltárja az elemek 
zsigeri struktúráit, textúráit, elrendeződéseit, végtelenül gazdag 
sejtszerkezetét. Soltésznál a tárgy arra való, hogy látszódjék, 
látszódásában pedig megszűnjék tárgynak lenni, és érzékileg 
elcsábítson. A képfelszínen sikló tekintet mozgása, a képtáj 
bejárása elindít egy sajátos esztétikai tapasztalásformát. A kép-
felület magába szív minket: a pillantás egyre közelebb látszik 
jutni a dolgokhoz. Ennek egyszerre van technikai és szemlé-
leti oka. A hangzáshoz hasonlóan a kép is eredendően analóg 
jelrendszer, még akkor is, ha technikai értelemben mindkettő 
digitalizálható. Analóg, mert elemi egységeihez nem kötődnek 
pontosan definiált elemi jelentésegységek, másként: a jelölő 
határtalan annak tekintetében, amit szimbolizál. A jelek „sű-
rűsége” (Goodman) végtelen. A figyelmező tekintet számára 
ez a végtelen jelsűrűség azonban valamiként „ritkulni” kezd, 
mintha Soltész képeinek analóg jelfelületei digitális minősége-
ket vennének fel magukba. „Jelentésességet” itt nem egy tárgyi 
vagy tartalmi momentum, nem egy szemantikailag felragyogó 
részlet, vagyis nem egy „punktum” (Barthes) hoz létre, hanem 
a felület játéka, a képminőség sajátos értelemben vett digitali-
zálódása: a képek befelé nyílnak, egyre közelebb a dolgokhoz. 
Igaz ez mind a képmező egészére, ahogy a tekintet a sokszor 
elmosódó perem felől az élességében tündöklő képbelső felé 
siklik, mind magukra e belső mezőkre. A képet bejáró tekintet, 
a kép esztétikai tapasztalata a képtől nyer ösztönzést, hogy a 
jelölők végtelenségét végessé és determinálttá tegye. Ám eköz-
ben sajátos jelenségre figyelünk fel. A jelölt (táj – vad – nyom, 
vadnyom a tájban, egy vad táj nyomai) eltűnik, a dekoratív, 
érzéki felület átlényegül: metaforikus értelemben zeneivé lesz, 
autoreferenciálissá, „abszolúttá”. Mintha a kép önmagán kívül 
immár semmit sem denotálna, „jelentése” egyedül a képelemek 
kapcsolataiban rejlik. A természet nyomai átesztétizálódnak: 
felületekké, formákká, mintázatokká, struktúrákká lesznek. A 
jelölők szövevényének attraktív, dekoratív felülete, akárcsak a 
vadnyom, önmagát mutatja fel a jelölt helyén, magához vonz-
za és fogva tartja a tekintetet, és strukturális eseményeiben, 
feszültségeiben, játékaiban jószerivel absztrakt festményként, 
vagy, mondhatnánk, egyfajta musique concrète-ként hat. – S 
míg az imént azt mondtuk, e fotók némelyike kísérteties (hi-
szen a nyom egy testi hiány, egy test távollétének jelenlévő, a 
szemünk előtt ható agilitása), úgy fenséges is, mégpedig annak 
kifordított értelmében, amit matematikai fenségesnek (Kant) 

hív az esztétikai hagyomány. A végtelenségérzet, másként: a 
nagyságbecslés kudarca épp a tárgyakra, a részletekre való rá-
közelítés eredménye (hisz az analóg minőség végül csak nem 
válhat digitálissá), ám ezt felülmúlja a részletek gazdagságának, 
a struktúra érzéki pompájának tetszetős érzése. Máskor pedig a 
kozmikusnak tetsző távlatból induló tekintetünk az áttekintés 
káprázatának bizonyul, hisz csupán örvényeket látunk madár-
perspektívából, ám a látvány káprázata mégis megmarad.
 A felület színeváltozása paradox módon egyszerre hordozza 
a természet feltárásának a vágyát és azt a voltaképp már a ro-
mantikában felismert összefüggést, miszerint az önmagában vett 
természet megismerhetetlen. Soltész képein sem a természetet 
látjuk, hanem a nyomát, egy helyette álló, rá vonatkozó utalást, 
amelyet épp a technikai perfekció hordoz és tesz láthatóvá. Még-
is, a képet átjárja a vágy, hogy a képelemeknek világos és tiszta 
(mondhatni: clair et distinct) jelentést adjon, a lehető legtisz-
tábban rámutatasson a nyomra, átbillenjen abba a láthatóságba, 
amelyben a különbségek végesek és tulajdonképpeniek. Más-
ként: digitálisak. Ahol a kép néma nyelve beszéddé válik azon az 
„ismeretlen nyelven”, amelyben saját „nyelvünk kudarcai megol-
dásként tükröződnek” (Barthes), ahol minden azonos a nevével, 
a leíró nyelv különbségei magának a dolognak a különbségei 
– mintha általa visszatérhetnénk a nyelv ama feltételezett para-
dicsomi állapotába, amelyben egybeesett, pontosabban, egyszer-
re volt megkülönböztetve és elválaszthatatlanul összekapcsolva 
név, kép és dolog. Soltész képei egy egyszerre kalligrafikusan és 
mérnöki pontossággal lejegyzett idegen nyelv alakzatai. Anélkül, 
hogy értenénk, felfogjuk a bennük mutatkozó különbségeket.
 Csakhogy a képfelület minden kezdeti ígérete ellenére is a 
végtelenbe zuhan. A végtelentől a véges képi jelölő, amely a 
bizonytalanságtól a bizonyosság felé igyekszik, csak ideig-óráig 
ment meg. Ezért aztán az „ismeretlen nyelv” iránti vágy szük-
ségszerűen áttételekre kényszerül és transzformálódik. A felü-
letnek ez a befelé nyíló végtelensége a legadekvátabban találko-
zik a felületen tematizált szüzsével: a csapással mint nyommal, 
a végtelen jelölés lineáriáival. Talán egyetlen más szimbolizációs 
forma sem vallja be nyíltabban a jelölés negativitását, hiányon 
alapuló logikáját, mint a vadnyom. A vadnyom képe egyúttal a 
képi szemiózis vadságának is a nyoma, a jelölt engedetlensége, 
jel és jelölt egybecsúszása.
 A nyom kényszeríti szemlélőjét, hogy a benne testet öltő 
hiányt jelenlétté változtassa: a nyom utalását nem lehet figyel-
men kívül hagyni. A nyom – akár vadé, akár a hóé a súlyától 
lenyomott száraz fűben, akár a vízé az örvénylő-kavargó felszíni 
rajzolatokon, vagy a víz hiányáé az üledék mintázatán – csakis 
utalásként teljesíti funkcióját. A tárlatnak jószerivel valamennyi 
képe nyomszerű maga is, pontosabban szinekdoché, utalás arra 
a teljességre, a természetre, amit ő maga tesz láthatóvá és rejt 
is el szigorúan fegyelmezett, egyszersmind érzékileg csapongó 
felszínével. Soltész fotóin eggyé lesz a föld felszínén leszegett 
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fejjel zajló nyomkövetés, a részletező megismerés gesztusa és az 
áttekintés, az egészt distanciával felmérő pillantás, a speculatio 
(Cusanus): képei az Egész változatlanságát ragadják meg érzé-
kiként. A tárgyszerűség, a realitás kötelmétől eloldódott „ab-
szolút” és végtelenbe nyíló képfelület – minden muzikalitásá-
val, absztraktságával együtt – végül mégis végessé szelídül és 
megmutat valamit: az idő fenségesen szótlan közömbösségét. 
Soltész fényképei az időről szóló feljegyzések. Fotográfia és idő 
kikerülhetetlen egymásrautaltságát tematizálják. Sajátos mó-
don játszanak rá a fotográfia említett noémájára: az így voltra 
rárétegződik az esztétikailag közvetített jelen. Az a gesztus írja 
körül e képek „beszédességét” is, amit Adorno a zene kapcsán 
az így van kinyilatkoztatásának nevezett: megítélő, sőt irányt 
mutató megerősítése ez valaminek, ami még sincs egyértelmű-
en kimondva. Soltész István fényképein az idő egyszerre jelenik 
meg a kiállított képeken mint örök változatlanság és mint vál-
tozó örökkévalóság, ami egyben a fénykép határait is érinti, és 
végül megmozdítja a képet, hogy ezzel is a változatlant mutas-
sa. Elmúlás és öröklét kacskaringói ezek, utalások minden kép 
távollétből és halálból fakadó eredetére.
 A sztereóképek és az egymás mellé helyezett „ugyanannak” 
a képei a fotográfia metafizikai bonyodalmait jelenítik meg 
vegytiszta formában. A fotó az ontológiai azonosság felforga-
tása, hisz a képen látható mindig csak önmagával azonos, azzal 
az önmagával, amely a kép szemlélésekor bizonyos értelemben 

már nincs. Egyúttal önmagával sem azonos, hisz voltaképpen 
– már ha a fenomenológia révén közelítünk a látványhoz – a 
két szem mindig két képet lát. Nincs eredendő, tiszta önazo-
nossága egyetlen képnek sem, következésképp egyetlen vizuális 
(és auditív) entitásnak sem. A két teoretikus érzék eredendő 
„kettesszáma” csak egy kognitív funkció folytán lép az onto-
lógiai önazonosság státuszába. Az egymás mellé kihelyezett 
sztereóképek látványa voltaképpen csak átvitt értelemben 
„fénykép”, inkább szemléltetése ennek a minden kép mögött 
megbúvó dichotóm sajátosságnak.
 Soltész fotói magáról a fotográfiáról szólnak, 
metafotográfiák. Magukba sűrítik és átláthatóvá, felismerhe-
tővé teszik a fotográfia meghatározó mozzanatait. Tárgyukban 
tematizálják a les aktusát, fényképész és vadász, fotográfiai 
tárgy és vad analógiáját (Flusser), nyommá teszik magát a ké-
pet, megmutatják a minden fotográfiát megkísértő tökéletes 
nyelv vágyát és kudarcát. Transzparenssé teszik minden foto-
gráfia, minden kép alapgesztusát, hogy egy látens vagy valós 
referencia kedvéért elrejtse önmagát. Leleplezik a természeti 
fotográfia hiú vágyát, hogy a természet nyelvévé váljon, hogy 
természetként mutassa meg a természetet. Finom áttételeken 
keresztül jelenítik meg fotográfia és idő, az egyszeriség és vé-
gesség végtelenné tételének vizuális apóriát. Transzcendálják az 
esztétikai tapasztalatot tárgya és önmaga feltételeinek a szférá-
jába. Soltész képei a fotográfiai apriorival szembesítik nézőiket.
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Petőfi és a kötöttpályás közlekedés
Borbély Szilárd

Történik 1846. július 17. A Pest-Vác közötti első magyar vasútvonal megnyitásának másnapján.

Szereplők
  PETROVICS – álszlovák igaz magyar
  IGNÁCZ – egy kicsit szlovák szolga
  KERESKEDŐ – utazó ügynök
  PAP – méghozzá pápista

A gőzös hangja. Pesti indóház; az első magyar vasútvonal Vácra induló járatára várnak. Lovak nyerítése. Háttérzaj, készülődés. 
 
1.

IGNÁCZ Siessen uram, siessen. Hamarosan indul ez a tüzes sárkány.
PETROVICS Mi az, hogy hamarosan!? Már pedig az addig nem indul, amíg a tisztelt utas, aki jegyet vett, oda nem ér. Ki 

látott már olyant, hogy a korcsmáros megigya a kuncsaft borát csak azért, mert az lassú volt…
IGNÁCZ Pedig ez az ebugatta masina elindul, instálom. Annál nincs pardon. Hallom is, már nagyon fujtat. Meg 

hányja is a szikrákat…
PETROVICS  Mit képzelnek?! Elindulnának nélkülem?
IGNÁCZ El ám! A masiniszta nagy úr. De nagyobb az, hogy én félek ettől az ördöngős masinériától. Mért nem me-

gyünk inkább gyorskocsin?
PETROVICZ A nemzet költője még nagyobb úr! Egyébként pedig egyet se félj, míg engem látsz. Haladni kell a korral! 

Párizsban már rég vonattal utaznak a költők! Mármint a forradalmi költők, a fiatalok.
IGZNÁCZ Az úr, megbocsásson, csak a kávéházban úr. Mer ott azt ír a papírra, amit akar. Na persze, már ha kap pa-

pírt, tollat meg tentát a pincértől. Vagy csak úgy plajbásszal skribálja azokat a poémákat. De itt a masiniszta 
diktál.

PETROVICS Akkor is, Ignácz, mégis csak az a legkevesebb, hogy megvárjanak engem. De azért szaladj csak előre, 
és mond meg, hogy jön Petőfi, jön Petőfi!

IGNÁCZ Mást ne mondjak?
PETROVICS  Mást ne.
IGNÁCZ Biztos, hogy elég lesz?
PETROVICS Ne akadékoskodj! Szedd a lábad! Mert a végén még lekéssük, de akkor te szorulsz!
  (Ignácz előre szalad.)
  Csak nem fogok szaladni, hogy összeizzadjam az új atillámba, hogy a pénzemért még csak meg se várnak! 

Mért nem tarthat a nemzet legnagyobb költője lovat és kocsit, csak egy ilyen sükebóka szolgát, az a gyalázat! 
És még fussak is a vonat után? Ilyen jegyárak mellett? Juszt se! Vagyok én valaki, majd megmutatom nekik, 
hogy megjegyezzék a Petőfi nevet.

 

Ha egy nyári éjszakán egy utazó… (Irodalmi klasszikusok tömörítve, második felvonás) címmel került megrendezésre A Vörös Postakocsi 
folyóirat és a Móricz Zsigmond Színház paródiaestje a VIDOR Fesztiválon (Nyíregyháza, 2013. szeptember 3. MZSVMK). Rovatunk 
az ott elhangzott szövegeket adja most közre.
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2.

IGNÁCZ Jaj, de csúnya ez a masinéria. Mint az ördög, aki a pokolra szállítja kuncsaftokat. Hahó, várjanak! Emberek! 
Várjanak!

KERESKEDŐ Ne ordítozzon már ilyen korán reggel. Szálljon fel, ha akar. Csak ne ordítozzon.
IGNÁCZ De nem én akarok utazni.
KERESKEDŐ Hanem ugyan ki?
IGNÁCZ A gazdám.
KERESKEDŐ Akkor meg mit ordít maga? Jöjjön akkor a gazdája. Nem tudja, mikor indul a vonat?
IGNÁCZ De, de. Csak nem akar sietni. Engem előre küldött, hogy szóljak: „Jön Petőfi!” és várják ám meg!
PAP „Kiáltó hangja a pusztában…” János fiam, ülj fel akkor te.
IGNÁCZ Ignácz a becsületes nevem…
PAP Nem jól válaszoltál. Azt kellett volna mondanod, hogy aki utánam jön, nagyobb nálam, mert előbb volt 

mint én…
IGNÁCZ Nem értem, mit akar a tisztelendő úr, de az már igaz, hogy nagyobb nálam, ha nem is termetre, de előbb 

nem volt, azt bizton tudom, mert én vagyok az idősebb.
KERESKEDŐ A tisztelendő úr a Szentírást méltóztatott idézni, egy bizonyos próféciát helyezett át némiképp esendő kör-

nyezetbe.
IGNÁCZ Ehhez én nem értek, csak arra kérem az urakat, hogy várják meg a gazdám.
PAP Rajtunk ugyan nem múlik, mi kész örömest várakozunk, de nem áll hatalmunkban befolyásolni a vonat 

indulását, és kész örömest megvárjuk a kend gazdáját, ha nem kési le a vonatot.
KERESKEDŐ A próféciától hamar eljutott a tisztelendő a menetrend kötelező erejéhez. Mert az előbbi beszélgetésünk-

höz visszatérve, tisztelendő uram, a menetrend is egy szerződés, amelyet az emberek még nem akarnak 
elfogadni. Mindenki akkor akar utazni, amikor épp kedve tartja. De hová fajulna a világ, ha mindenkinek 
kénye szerint indulnának a vonatok. Láttam Ángliában, hogy egymás után mennek, és a pálya kell az ellen-
vonatnak. Ha csak néhány perces késlekedés történik, azonnal meglehet a baj. A vonat nem olyan, mint a 
megváltás, hogy majd egyszer megtörténik…

PAP A megváltás már megtörtént, és az Úr eljövetele pedig bizonyosság.
KERESKEDŐ Félre ne értsen, eszem ágában sincs kétségbe vonni, hogy bizonyosság és megtörténik, csak nem előre látha-

tóan, menetrend szerint.
IGNÁCZ Amíg itt disputálnak elmegy a vonat…
PAP A Mindenható szabadsága abban áll, hogy nem korlátozza az idő.
KERESKEDŐ Úgy van, úgy van. Ám annál inkább minket, esendő embereket…
IGNÁCZ Na engem ugyan nem. Én akkor csinálok mindent, amikor kedvem tartja. Ha csak az uram nem szól bele.
PAP Hát éppen ez az, te fajankó! Hogy az urad… Ki is az? Mit mondtál?
IGNÁCZ Petőfi!
KERESKEDŐ Mintha már hallottam volna… Petőfi, Petőfi? Miben is utazik?
PAP Az ilyen FI mind fordítás, ezzel a FI-val kopognak be a nemzet ajtaján…
KERESKEDŐ Be szépen mondta.
PAP A gazdád is az lesz, valami felkapaszkodott ITY vagy VITY: Sztevanovity vagy Petrovics, nem?
KERESKEDŐ Vagy ezek a tolakvó SOHNok. Már moccanni sem lehet tőlük. Mindenki valakinek a fia, (a paphoz) már-

mint Ádámot kivéve…
IGNÁCZ Ő színmagyar! Csak az anyja volt tót.
KERESKEDŐ Milyen kicsi, és már tótocska.
PAP A nyelv teremt magyart is, nem a test, ne feledje el az úr.
KERESKEDŐ Olyan ember leszel, ahogy beszélsz. Amit eszel, az leszel.
IGNÁCZ Amíg az urak disputálnak, elmegyek, szólok a masinisztának. (Ignácz el.)
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3.

(Petőfi jön, mint egy mozdony, ahogy a gyerekek szokták, utánozza a hangját. Háttérben gőzmozdony sípol.)
PETROVICS  Csi-hu-hu-hu, csi-hu-hu-hu…
KERESKEDŐ Nocsak, maga lesz a mozdony?
PETROVICS  Akár még az is lehetnék.
PAP Istennél, fiam, minden lehetséges.
PETROVICS  Akárcsak a magyarokál.
KERESKEDŐ Kend magyar?
PETROVICS  Azt az irgum-buráját, még meri ezt kérdezni az úr?
PAP Csendesedj fiam, halljuk a beszédeden…
KERESKEDŐ (félre) Hogy afféle tótocska vagy… Úgy mondjuk, hogy terem-buráját…
PAP Vagy irgundum-burgundum…
PETROVICS  Irgum-burgum az…
KERESKEDŐ Na ez most jó volt ecsém…
PAP Tartok tőle, hogy mindez inkább káromkodás. Isten bocsássa meg nekem, hogy nyelvészkedem ahelyett, 

hogy jámborságra buzdítanék másokat.
PETROVICS  A helyes magyar beszéd Isten dicsérete.
PAP Ami grammatische korrekt, még nem biztos, hogy teologice is az.
KERESKEDŐ Vagy ugye moralite…
PAP Mert hogy ugye a széles út vezet a pokolra, de a szűk és fáradságos ösvény viszen csak a mennyeknek orszá-

gába…
PETROVICS Azt mondják meg inkább az urak, hogy ez a vonat hova megy?
KERESKEDŐ Miért, lát még másikat is?
PETROVICS Én látok. Egy hatalmas csarnokot látok, amelyben egymás mellett állnak a vonatok, százat látok, ezeret, 

dobrokol a vas testük és világ minden irányába indulnak…
PAP Az úr tán próféta?
PETROVICS Az! Ha kell a nemzetnek, próféta. Ha iparlovag, akkor iparlovag. Ha mártír kell, akkor az, de kalmár? Soha! 

Se pap, már megbocsásson…
PAP Az úrral izgalmas lesz utazni, látom…
KERESKEDŐ És mi a neve annak az indóháznak?
PETROVICS Azt látom felírva rá, hogy NYUGATI PÁLYAUDVAR.
PAP Már megint az izgága nyelvújítók eszkábáltak valami förmedvény szót…
KERESKEDŐ És merre mennek azok a vonatok?
PETROVICS  Keletre!
KERESKEDŐ Na, jellemző. Biztos, hogy az osztrákok építették, hogy a magyarokat ne engedjék nyugatra.
PETROVICS Nem mindegy, merre? Csak száguldjanak, rohanjanak, az egész földet keresztbe-kusba…
KERESKEDŐ Kasba.
PAP Miért ’kas’? A kasban a méhek vannak, nem?
PETROVICS Már megint a szavakon lovagolnak, a lényeg a fejlődés meg a forradalom…
KERESKEDŐ Tévedés: a lényeg a haszon. Az egyéni és a közhaszon.
PETROVICS  A nemzeté…
PAP Az Istené és az anyaszentegyházé.
PETROVICS  A vasút körbe éri hamarosan a földet…
KERESKEDŐ Nem mondja?
PETROVICS  De bezony.
PAP Na és a tengerek?
PETROVICS  Alagutat fúrnak alá…
KERESKEDŐ Képtelenség!
PETROVICS Semmi sem az. Először is a csatorna alá, hogy lehessen menni Brittaniába.
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PAP Azt szeretném én látni, hogy az ánglusok a szigetre engejdenek másként, mint hajóval.
PETROVICS  Lesznek repülők is, amelyek a levegőben szállnak.
KERESKEDŐ Tán még a Holdra is felmegy az ember?
PETROVICS  Mi sem természetesebb.
PAP Nem ártana, ha az úr megvizsgáltatná magát.
PETROVICS A Földet behálózzák hamarosan a vasutak, és itt felszállva el lehet majd jutni Londonba.
KERESKEDŐ Az úr fantaszta, elméje állapota figyelemre méltó elváltozásokat mutat…
PAP De ha körbe érne egyszer a vasút a glóbuszon, végül is Isten segedelmével ez sem elképzelhetetlen.
KERESKEDŐ Körbe ér a Földön? Mint a szélességi körök?
PETROVICS  Sőt, északról délre, mint a hosszúsági körök.
PAP Be lesz abroncsozva a glóbusz, mint a kádármestereknél a gönczi hordó? Szegény eljövendő emberi mara-

dék! Olyan lesz a világ, mint a börtön!
KERESKEDŐ Hova lesz a szabadság, amikor az emberek lóháton nyargalásztak?
PAP Amikor a postaúton komótosan eltrafiKáltak az emberek?
PETROVICS  Akkor miért akarnak az urak épp gőzössel utazni?
KERESKEDŐ Mert gyorsabb.
PAP És kényelmesebb.
PETROVICS Micsoda megalkuvás, egy Petőfi sose süllyedne ide.
KERESKEDŐ Nem mondja? De ki az a Petőfi? Akar utazni vagy sem?
PAP Maga még vagy nem ébredt fel, vagy már be is rúgott, édes fiam.
PETROVICS  Egy Petőfi sose iszik!
KERESKEDŐ És kettő Petőfi?
PETROVICS Nincs két Petőfi, ezt jegyezze meg az úraság, csak egy Petőfivel dicsekedhet a nemzet, ezt holnap meg is 

írom a Pesti Divatlapokban.
KERESKEDŐ Ja, maga firkász, mindenféle zöldeket összeolvas aztán azon kérődzik.
PETROVICS Csak papolnak most, amikor mindenkinek egy ügyet kell szolgálni, ezt mondom én, Petőfi.
KERESKEDŐ És még mit mond?
PETROVICS  Ennél többet nem is kell.
 
4.

(Ignácz jön. Mindjárt indul a vonat.)
IGNÁCZ Mindjárt indul a masinéria!
PAP Na, szálljon már fel drága fiam, beszélgessünk kényelmesen.
PETROVICS  Na de hová megy ez a vonat?
KERESKEDŐ Hová-hová? Hát Vácra.
PETROVICS  De hát én nem akarok Vácra menni.
PAP Már pedig itt muszáj lesz.
PETROVICS  Én Késmárkra akarok menni, Losoncra, Krakkóba, Malmőbe…
KERESKEDŐ Én épp Pétervárra tartok. Az elég messze van, Jöjjön velem.
PETROVICS  Soha, ahol zsarnokság van! Soha!
KERESKEDŐ Akkor az Uracska Amazóniába se utazna e?
PAP Ahol csak asszonyok országa van?
KERESKEDŐ Oda…
PAP De azok hogyan szaporodnak?
KERESKEDŐ Az meg magát miért érdekli?
IGNÁCZ Hát a papok hogyan szaporodnak? Meg a szerzetesek? Hehe…
PAP Ne íztelenkedjen maga.
PETROVICS Egy zsarnokságot vagyok csak hajlandó elviselni: a hitves zsarnokságát.
KERESKEDŐ Könnyen beszél, látom legényember még!
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IGNÁCZ Ah, ez is papucsférj lesz
PETROVICS Oda akarok utazni, ahová kedvem tartja: Párizsba, Londonba, Rómába…
KERESKEDŐ Ez nem az a vonal kérem alássan.
PAP De hová akar menni? Talán Nyíregyházára?
PETROVICS Ha kedvem szottyan, akár oda! Inkább oda, mint Vácra…
KERESKEDŐ Akkor maga korán jött ki az indóházba. Még nehány évtizedig várakoznia kell.
PETROVICS Petőfi pedig nem oda nem utazik (jól mondtam, Ignácz, nem ’utazok’ inkább?) ahová muszáj, csak oda, 

ahová akar, vagyis akarok… Ignácz, irány a postaállomás. Adjon Isten! (El.)
  (Vége)
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Jót vagy semmit
Kiss Judit Ágnes

Helyszín: Egy vasúti resti a Veszprém-Szombathely vasútvonalon. 

Szereplők:
  KLÁRA – ötvenes nő
  ERIKA – harmincas nő
  VIRÁG – húszas nő
  CSAPOS – negyvenes férfi

A más betűtípussal írt flashbackek során feltűnő Férfit mindig a Csapos játssza.
Kinn hatalmas felhőszakadás, égzengés. Klára belép a restibe, lerázza fekete kabátjáról a vizet, topog.

KLÁRA A búsba!
CSAPOS Parancsol, hölgyem?
KLÁRA Ha itt én parancsolnék, jóember, akkor ez a világ azért nem így nézne ki. (leveszi a kabátját, és felakasztja a 

fogasra)
CSAPOS Akkor óhajt valamit?
KLÁRA Ha tudná, mi mindent!
CSAPOS Elárulja?
KLÁRA Nem élné túl.
CSAPOS (lerak elé egy poharat) Egy konyakot.
KLÁRA Honnan tudta?
CSAPOS Feketében van.
KLÁRA Az életemet gyászolom.
CSAPOS Azt ráér halála utána is.
KLÁRA Akkor már szarul állna a fekete.
CSAPOS Én csak azt látom, hogy most remekül áll.
KLÁRA Ó, egy lovag. Egészségére. Rossz helyen szálltam le a vonatról. Elgondolkoztam. Volt min. Most meg azt 

mondják, felsővezeték-szakadás. (cigarettát vesz elő) Ne nézzen így. Elektromos. (beleszív) Temetés. Oda 
indultam.

CSAPOS Ilyen viharban? Szép lesz.
KLÁRA Szép. Gyászmise, halotti tor, ami csak kell.
CSAPOS Rokon?
KLÁRA Barát, rokon, kolléga, mindegy. Korombeliek. Mint a legyek. Főleg a férfiak. Mostanában többet járok 

temetésre, mint esküvőre. Régen nem így volt. Gondolkozom, mi lehet az oka. Nincs ötlete? Már az is 
eszembe jutott, hogy valami összefüggésben lehet a saját korommal…

  Közben Virág belép a restibe, köszön, leveszi és megtörli a szemüvegét, a kabátját leveszi, alatta ő is feketében van. 
Először leül az egyik asztalhoz, onnan nézegeti Klárát és a Csapost, csavarja a vizet a hajából.

KLÁRA (Virág felé int a fejével) Nem akkor látom magam öregnek meg ráncosnak, amikor a tükörbe nézek, hanem 
amikor az ilyen fiatal lányokra.

VIRÁG  (a pulthoz jön) Zöld tea van?
CSAPOS Mentolos zöld. Jó lesz?
VIRÁG  Jó… Kábellopás vagy felsővezeték?
CSAPOS Utóbbi. Gyalog tetszett jönni?
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VIRÁG  Ilyen időben nem lehet biciklizni.
CSAPOS  Meg ilyen utakon.
VIRÁG  A mentő se tudott bejönni a vízátfolyások miatt Prazsák Joli néniért.
CSAPOS A Joli az Éva presszóból?
VIRÁG  Ja. Megint a cukra.
KLÁRA (Virághoz) Falubeli vagy, igaz?
VIRÁG  Ez város.
KLÁRA Mondjuk. Akkor idevalósi vagy?
VIRÁG  Mondjuk. De már csak a szüleim laknak itt.
CSAPOS  Ez van, kérem. Aki egyetemet végez, elköltözik
VIRÁG  Honnan tudja?
CSAPOS   (rámosolyog) Látszik.
KLÁRA Most ismerik egymást vagy nem?
VIRÁG  (csodálkozva) Nem.
KLÁRA Ez valami mai trend?
VIRÁG  Az egyetem?
KLÁRA Ez a fekete.
VIRÁG  Temetésre megyek.
CSAPOS  Részvétem. Közeli?
VIRÁG  Egy ismerősöm… nagyon jó barátom volt.
KLÁRA Ilyen fiatalon?
VIRÁG  Nem volt fiatal. Elmúlt ötven.
KLÁRA Én is elmúltam…
VIRÁG  Nem úgy értettem. Hozzám képest.
KLÁRA Te hány éves vagy?
VIRÁG  Huszonhat.
KLÁRA Hát igen, ötvenévesen lehet az embernek ennyi idős lánya is…
VIRÁG  (indulatosan) De nem volt az apám! (zavart csönd) 
KLÁRA Na mondom. Még egy férfi.
VIRÁG  (a Csaposhoz) Adjon egy csomag sós mogyorót. (rágcsálni kezd, nézi az óráját.)
CSAPOS  Hánykor lesz?
VIRÁG  Háromkor.
CSAPOS  Necces.
VIRÁG  Mindenképp odamegyek. Ha lekésem, még odaérhetek a szentmisére. Vagy legalább a torra.
CSAPOS  Ott legalább enni adnak.
VIRÁG  Fujj, hogy mondhat ilyet?
KLÁRA Milyen divat lett megint.
CSAPOS   Micsoda?
KLÁRA Mise, halotti tor. És nemcsak falun. Mintha hinnének benne.
VIRÁG  Miben?
KLÁRA Istenben.
CSAPOS  Nem biztos, hogy hisznek, de jobb a békesség.
KLÁRA Ahova én megyek, ott is lesz.
VIRÁG  Temetés? Itt, nálunk? Ki halt meg?
KLÁRA Nem itt. Csak rossz helyen szálltam le a vonatról. Most várom, hogy jöjjön egy másik.
VIRÁG  (ropogtatja a mogyorót) Koporsó vagy urna?
KLÁRA Hamvasztás.
VIRÁG  Igen, most már inkább az a szokás.
KLÁRA Azt lehet megfizetni.
VIRÁG  Én is azt akarnék. Nehogy már a kukacok… Nem mintha nem volna mindegy, ha már ott van az ember.
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  Erika érkezik meg, telefonál, közben próbálja lerángatni magáról a kabátot, zsebre rakni a kezében lévő 
kocsikulcsot, stb.

ERIKA  Nem, drágám, mondom, hogy minden rendben… Akkor a meteorológusok tévednek, itt nincs felhősza-
kadás. (a többiek döbbenten összenéznek) A látási viszonyok egyenesen tökéletesek… Semmi baja a kocsim-
nak….Megálltam, hogy fel tudjam venni a telefonodat… Nem lett volna jobb… neked is megvan a saját 
dolgod… Igen, egyedül…Alig ismerted… Jó, akkor fölhívlak. Igen, hazamegyek. Na, dolgozz nyugodtan, 
szia. Szia, szia… szia… (lerakja a telefont, nagyot sóhajt, akkor veszi észre, hogy a másik három őt bámulja, 
ideges lesz) Látom, hogy szakad, nem vagyok hülye. Egy presszókávét legyen szíves

VIRÁG  (Klárához) A férje hívta. Látszik.
CSAPOS         (főzni kezdi a kávét) Rossz lóra tett, a vonatok se járnak.
ERIKA  Hogyhogy nem járnak?
VIRÁG  Nem tudom. Pedig „a látási viszonyok egyenesen tökéletesek”.
ERIKA  Hogy fogok így odaérni?
CSAPOS         Hova?
ERIKA  Egy ismerősöm temetésére.
KLÁRA Férfi vagy nő?
VIRÁG  Temetésre? Nincs is feketében.
ERIKA  A kabátom fekete, nem? Úgyse veszem le ilyen időben.
VIRÁG  Nincs fekete ruhája?
ERIKA  Utálom a feketét, öregít.
CSAPOS         Vagy nem mondta meg otthon, hogy hová megy.
ERIKA  És ha nem mondtam meg? Akkor majd itt egyből meg kell mondanom?
VIRÁG  Akkor biztos férfi.
KLÁRA Mondom. Mint a legyek.
VIRÁG  A szeretője volt?
ERIKA  Ez úgy hangzik, mintha csak szex lett volna köztünk. Nem mintha, nem lett volna. De sokkal több volt 

annál. Valami olyan, amire nincsen szó.
VIRÁG  Mindenre van szó. Amire nincs, arról nem beszélünk.
CSAPOS Romantikus. (odaadja a kávét, közben hozzáér Erika kezéhez, egy pillanatra összenéznek)
ERIKA  Köszönöm.
KLÁRA És miért nem váltatok el?
ERIKA  A fiam imádta az apját.
KLÁRA (vállat von) Megszerette volna a másikat is. Egy gyereknek az számít, aki neveli.
ERIKA  Neked van gyereked?
KLÁRA Nincs.
ERIKA  Akkor azért mondasz ilyet.
KLÁRA Nekem aztán semmi közöm hozzá.
ERIKA  (kis csönd, Erika issza a kávéját) Szintén vonat?
KLÁRA Szintén temetés.
ERIKA  Együtt?
VIRÁG  (ellenségesen) Nem. Külön.
ERIKA  Három temetés?
KLÁRA A férfiak ötven fölött kezdenek hullani. Mint a legyek.
ERIKA  Az ötvennyolcadikban volt.
KLÁRA (csodálkozva) Igen, pontosan.
VIRÁG  Ötvennyolc?
ERIKA  Kid volt?
KLÁRA Az első… a legnagyobb… az egyetlen… Húsz éve már. Vagy még több, jobb, ha nem számolok utána. 

Fiatalok voltunk, az a lényeg.
ERIKA  És?
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KLÁRA Én feleségül akartam menni hozzá, ő meg nem akart nősülni, Én akartam gyereket, ő nem. A szokásos.
ERIKA  Miért nem hagytad ott?
KLÁRA Szerelmes voltam. Ő meg végül talált magának egy nálam fiatalabb férjes asszonyt, aki nem nyúzta házas-

sággal meg gyerekkel. Amikor kiderült, már hónapok óta megcsalt. Akkor nem álltam vele többet szóba.
ERIKA  Szóval mégis otthagytad.
KLÁRA Ezt nem sikerült bemesélnem magamnak. Tudod, mit mondott?
CSAPOS Hogy maradjunk barátok.
KLÁRA Honnan tudja?
CSAPOS Én ezt mondtam volna.
 
FÉRFI   Nézd, én nagyon szeretlek, de…
KLÁRA  De? Van olyan, hogy „szeretlek, de”?
FÉRFI   A szerelmet kiölted belőlem. A folytonos féltékenykedések. A nagyjelenetek. Belefáradtam.
KLÁRA  Hogy hívják?
FÉRFI   Nem fontos a neve.
KLÁRA  Mi fontos?
FÉRFI   Hogy barátok maradjunk.
KLÁRA  Barátom van elég, köszönöm.
FÉRFI   Te csak férjet akarsz?
KLÁRA  Egyáltalán nem csak.
FÉRFI   Tudod, hogy nem bírom, ha be akarnak zárni.
KLÁRA  Ha az önzés fájna, ordítanál.
FÉRFI   Nézz a tükörbe, és ezt ismételd el magadnak is.
KLÁRA  Márpedig én nem akarok a barátod lenni. Küldd el a holmimat postán!
FÉRFI   Miért nem tudunk mi normálisan elválni?
KLÁRA  Talán mert nem voltunk házasok.
 
KLÁRA Mindent elszúrtam, amit huszonévesen elszúrhat az ember.
CSAPOS Huszonévesen mindent elszúr az ember.
ERIKA  Egy huszonéves nő még gyerek.
KLÁRA Ha mostani eszem lehetne az akkori testemmel…
ERIKA  Ne is mondd. (a Csaposhoz) Kérek egy konyakot.(a Csapos tekintetére) Ma már nem vezetek.
KLÁRA Egyet nekem is. (koccintanak, Virág kiszorul a beszélgetésből)
ERIKA  És úgy érzed, hogy te voltál a hibás?
KLÁRA Én nem mondtam, hogy hiba volt.
ERIKA  Soha többet nem találkoztatok?
KLÁRA Nem is hallottam róla. A felesége talált rám valahogy, és elküldte a gyászjelentést.
ERIKA  Mind így járunk. Elhagynak egy fiatalabbért. Engem egy tizennyolc évesre cserélt le.
KLÁRA És te szóba álltál még vele?
ERIKA  Hét éve nem! Aztán most ez a gyászjelentés. Hogy tragikus hirtelenséggel.
KLÁRA Az. Tragikus hirtelenség. Balesetet jelent… Öngyilkosságot…
ERIKA  Kizárva. Nem olyan alkat volt.
KLÁRA Agyvérzést vagy szívrohamot.
ERIKA  Szerintem szívroham. Az a leggyakoribb.
KLÁRA Némelyiknél abból derül ki, hogy van szíve. (nevetnek)
VIRÁG  (közéjük lép) Szívroham. Régebben is gond volt a szívével.
KLÁRA Tessék?
VIRÁG  Ötvennyolc éves férfi. Igaz? Tragikus hirtelenséggel. Háromkor temetés, négykor gyászmise, aztán tor…
KLÁRA Tragikus hirtelenséggel.
VIRÁG  Gyászolják felesége és gyermekei.
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KLÁRA Innen tudtam, hogy megnősült.
ERIKA  Kollégái, barátai.
VIRÁG  Mélységes megrendüléssel.
ERIKA  Mélységes megrendüléssel…
VIRÁG  De Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy…
KLÁRA Ne mondd ki a nevét, jó?
VIRÁG  Életének ötvennyolcadik évében tragikus hirtelenséggel…
KLÁRA Hagyd abba! (nagy csönd)
  A Csapos kitölt három konyakot, leteszi a három nő elé.
CSAPOS A cég ajándéka. (isznak, Klára lecsapja a poharat, hosszan nézi Erikát)
ERIKA  Honnan tudtam volna, hogy van valakije?
KLÁRA Sose beszélt rólam?
ERIKA  Sosem.
KLÁRA Neked meg eszedbe se jutott, hogy egy harmincéves férfinak lehet valakije?
ERIKA  Én voltam a valakije.
KLÁRA Hát másvalakije. Előtted… Ilyenek ezek mind. Kékszakállú hercegek. Bármit megtehetsz, de a hetedik 

ajtó…
ERIKA  Milyen szakáll?
KLÁRA Mindegy.
ERIKA  Mindig azt mondta: nekem te vagy az első, sose volt más… Ha tudom…
KLÁRA Mi lett volna?
ERIKA  Ugyanez. Én nem hittem, hogy létezik szerelem első látásra. Igazából ma sem hiszek benne. Csak megtör-

tént.
KLÁRA És a férjeddel mi  bajod volt?
ERIKA  Semmi. Szép lassan kezdett kiürülni az egész, olyan észrevétlenül, mint egy zugivónál a pálinkásüveg. Min-

dig azt hittük, hogy van még benne bőven, nem lehetett látni, hogy fogy, aztán egyszer csak nem volt. Üres 
lett a szex is, márpedig annál nincs rosszabb, akkor inkább nyúljon magához az ember.

KLÁRA Még csak az kéne! A rossz szex is jobb, mint a semmilyen.
 
  A férfi és a nő szex után az ágyban.
ERIKA   (szégyenkezve) Sajnálom. Nem akartam.
FÉRFI   Nem úgy tűnt.
ERIKA   Azt nem akarom, hogy rosszat gondolj rólam. Férjem van. Gyerekem. Soha nem fogom elhagyni őket.
FÉRFI   Nekem te kellesz. Nem egy feleség. Nem a gyerekem anyja, hanem te.
ERIKA   Jó vagyok neked így is?
FÉRFI   Mindenhogy. Amióta megláttalak.
ERIKA   Én nem vagyok olyan nő.
FÉRFI   Milyen?
ERIKA   Erkölcstelen.
FÉRFI   Nem vagy.
ERIKA   Én nem tehetek róla. Nem akartam beléd szeretni.
FÉRFI   Nem a te hibád. Egyszerűen csak megtörtént. Nem tehetünk róla.
KLÁRA Nagyon ravasz. Direkt olyan nő kellett neki, aki nem akar házasságot meg gyereket, mert már van neki.
ERIKA  Aztán elment, én meg ott maradtam, csönd volt a házban. De pontosan tudtam onnantól kezdve, éppen 

merre jár, mit csinál, jó kedve van-e, vagy rossz, mintha egy láthatatlan szállal lettünk volna összekötve 
tizenöt éven át.

VIRÁG  Hú, de romantikus!
CSAPOS Egy nő mindig megkapja, amit akar. Egy férfit különösen.
VIRÁG  Szóval mindig mindenről a nő tehet?
CSAPOS Ilyen kérdésekben főleg.
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ERIKA  Ez tipikus. Elhárítani a felelősséget. Azt tudják.
KLÁRA Álló farokkal nehéz nemet mondani, igaz?
CSAPOS Drága hölgyem, a párzásról az állatvilágban mindig a nőstények döntenek. A hím dolga, hogy rendelkezésre 

álljon. Gondolja, hogy az emberek között ez másképp van?
KLÁRA Ha nem bánja, nem vagyok kíváncsi a katicák szerelmi életére. A vécé?
CSAPOS Itt a függöny mögött.
  Klára elvonul
ERIKA  Mindig ugyanúgy történik, Csak akkor hiszi azt az ember, hogy egyszeri és megismételhetetlen. (sóhajt) 

Meg aztán néha tényleg az. Adjon még egy konyakot. (iszik) Azt hittem, belém fog csapni a villám. A házas-
ságtörő nő. A parázna asszony. De nem történt semmi, csak jó kedvem volt egész este. Másnap elutaztunk 
az anyósomhoz. És könnyebb volt kibírni. Jó anyának és jó feleségnek lenni. Korábban, ha azt hallottam, 
valakinek szeretője van, züllött, részeges, idősebb asszonyt képzeltem. De nem éreztem magam se idősnek, 
se züllöttnek, részegesnek még kevésbé. Bár a szerelem jobban bódított, mint bármilyen alkohol. A férjemre 
soha nem tudtam úgy nézni, hogy az uram, végig ugyanaz a kamaszfiú volt a szememben, mint a gimiben, 
amikor két paddal előttem ült, mert alacsony volt, és mindig piros volt a füle, mikor fel kellett állnia felelni. 
És átsütött rajta a nap. Ő viszont férfi volt, ha rá gondoltam, az a szó jött a számra: ő az uram.

KLÁRA (visszajön a vécéről, papírzsebkendővel törölgeti a kezét) Nincs kinn papír. (Erikához) Nekem azt mondta, 
hogy Duna Kör-tüntetésekre jár.

VIRÁG  Nem lett volna jobb akkor tényleg elválni, és összeköltözni? Ha ekkora szerelem volt?
ERIKA  (elképedve) Nekem templomi esküvőm volt! Nálunk nincs válás.
VIRÁG  De megcsalás az van.
ERIKA  Szerelem volt. Nem megcsalás.
VIRÁG  Az ugyanaz.
ERIKA  Nem ugyanaz. Majd te is megtudod.
VIRÁG  Én csak akkor mennék férjhez, ha biztos volnék benne, hogy nekem nem kell soha senki más!
ERIKA  Szerinted az emberek úgy házasodnak össze, hogy majd el akarnak válni? Na, majd megnézlek tíz év múlva, 

hogy mit mondasz. Ennyi idősen én is ilyen okostojás voltam.
VIRÁG  Az embernek lehetnek döntései. Elvei.
ERIKA  Egy frászt. Hülye elképzelései lehetnek. (a Csaposhoz) Maga volt már nős?
CSAPOS Aki az én koromban még nem volt nős, kérem szépen, az valahol hibás.
ERIKA  Például hol?
CSAPOS Vagy itt (a homlokára mutat), vagy itt (a mellkasára) vagy… (széttárja a karját) valahol lejjebb.
ERIKA  És maga sehol se hibás?
CSAPOS Lekopogom.
ERIKA  Aztán elvált.
CSAPOS Azt én nem mondtam.
KLÁRA (csalódottan) Szóval nős.
CSAPOS Elváltam.
VIRÁG  (ellenségesen) De miért? Miért kell mindenkinek?  
CSAPOS Majd meglátja. De ne legyen igazam.
VIRÁG  Ne legyen igaza.
CSAPOS Maga még hisz az örök szerelemben?
VIRÁG  Ami nem örök, az nem szerelem.
KLÁRA Hát ezt felírom otthon a falra!
VIRÁG  Maga se hisz benne?
KLÁRA Az örök szerelemben? Dehogynem. Csak annak általában semmi köze nincs a házassághoz.
CSAPOS (Klárához) Nem tudom eldönteni, hogy naiv vagy cinikus.
KLÁRA Nem is kell.
CSAPOS A naivitás kifejezetten izgató.
ERIKA  Akkor ezért buknak a maga korabeli férfiak tinilányokra?
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KLÁRA Ne áltasd magad, ennek tisztán testi okai vannak. Majd nézz körül egy női öltözőben.
ERIKA  Köszönöm, inkább nem. Nekem épp elég volt az a tinilány, akiért otthagyott.
KLÁRA Találkoztál vele?
ERIKA  Hál’ isten, nem. Nem élte volna túl.
KLÁRA (Virághoz) Te honnan ismerted?
VIRÁG  (vállat von)
ERIKA  Titkolózunk?
VIRÁG  Tanárom volt.
ERIKA  Nem is volt tanári diplomája!
VIRÁG  Nevelőtanár a koleszban
KLÁRA Már azon is meglepődtem, hogy családja lett, de hogy ilyen felelős állás!
ERIKA  Folyton munkát keresett. Totál kész volt, hogy befuccsolt a vállalkozása.
KLÁRA A vállalkozásról se tudtam. Jó tanár volt? Vagyis hát jó nevelő?
ERIKA  A diákok nem szoktak ilyen jóban lenni a tanáraikkal.
VIRÁG  Hát én szoktam. Bármi is történt, egész életemben hálás leszek neki.
KLÁRA Miért, mi történt?
VIRÁG  (zavartan) Hát… meghalt.
KLÁRA Ismerted a családját is?
VIRÁG  Felszínesen.
KLÁRA Milyen volt a nő?
VIRÁG  Milyen nő?
KLÁRA Hát, akit elvett.
ERIKA  Hosszú barna hajú, mondjuk, hogy csinos. Mindenesetre nagy melle volt. Csak a feje… (elfintorodik) Tésztaképű.
VIRÁG  Rövid vörös haja volt, és olyan… mondjuk, hogy molett.
KLÁRA Negyven fölött én is levágattam a hajamat. Akkor már jobban teszi az ember.
ERIKA  Biztos a klimax tájékon próbálkozott be a vörössel. Tipikus klimaxos szín. De nem emlékszem, hogy a 

szülés után elhízott volna.
KLÁRA Ugyan, egy ilyen kislánynak minden nő formájú nő kövér.
ERIKA  Hát te aztán nem.
KLÁRA Nem is vagyok nő formájú.
ERIKA  Hanem?
KLÁRA Szárazkóró formájú.
VIRÁG  (hevesen) Nem is! Maga tök jól néz ki.
KLÁRA Hagyd már ezt a magázódást, idegesít. Megszoktam a színházban, hogy mindenkivel tegeződünk.
VIRÁG  Maga színésznő?
KLÁRA Most mondtam, hogy idegesít. Fiatal koromban filmeztem is sokat. Aztán elhagytak a szerepek. Vagy én 

hagytam el őket. Most üzletkötő vagyok.
ERIKA  Nincs abban semmi rossz.
KLÁRA Konkrétan undorító. (a Csaposhoz) Na, ami naivitást lát bennem, az a színésznő. Ami cinizmust, az meg az 

üzletkötő.
VIRÁG  Jó színésznő volt…ál?
KLÁRA Egy reggel arra ébredtem, hogy én már hiába várom a nagy szerelmet. Mert már túl vagyok rajta. Mert 

megvolt, megéltem és elvesztettem. Nem sokkal múltam harminc. Hiába voltam fiatal és csinos, tudtam, 
hogy ami az életben lényeges, az már mögöttem van. És akkor megöregedtem. Ennél nincs ijesztőbb. 
Hogy nincs mit várni, hogy most már minden annak az árnyéka lesz, ami volt. Nem mondom, hogy nem 
reménykedtem még egy darabig. Mondjuk tíz évig. Az ember kész hinni a csodában. Aztán a remény is el-
múlt, és elhagytak a szerepek is. Nem mondom, hogy nem volt több kapcsolatom. Vagy, hogy ne volnának 
most is férfiak. Csak már én nem vagyok ugyanaz. Talán nem is azért feledkeztek el rólam a rendezők, mert 
megöregedtem, hanem azért, mert elvesztettem a reményt. És úgy nem lehet játszani, hogy az emberből, 
mint egy teli szivacsból, csöpög a reménytelenség. (a Csaposhoz) Kérnék még egy felest.
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CSAPOS (miközben tölti az italt) Hogy mondhat ilyet? Magából az életerő csöpög! Ez nagyon ritka. És hihetetlenül 
vonzó. Én ezt csodálom.

KLÁRA Komolyan mondja?
CSAPOS Komolyan.
KLÁRA Én meg komolyan el is hiszem?
CSAPOS  Tiszta szívből mondom.
ERIKA  Kimenjünk?
KLÁRA Közönség előtt az igazi.
ERIKA  Nem baj, ha a tapsot mellőzöm? (a Csaposhoz) Nekem is adjon egyet. (fel-alá járkál kezében a pohárral) Ha 

nem indul vonat, le fogjuk késni. Keresek egy kalauzt vagy valakit.
CSAPOS   (legyint) Attól nem fog hamarabb jönni… Csak elázik a szép kabátja.
KLÁRA Tulajdonképpen már azt sem tudom, miért olyan fontos elmenni. Hiszen már semmi közünk nem volt 

hozzá.
ERIKA  (csörög a telefonja) Szia, kicsim. Na, és hogy sikerült? … Nem baj, az a fontos, hogy megvan. Jól van, kicsim, 

jól van. (leteszi) A kisebbik fiam… ma vizsgázott.
VIRÁG  Nem azt mondta, hogy egy fia van?
ERIKA  Aztán lett még egy. Úgy éreztem, nincs más esély, hogy megmentsem a házasságomat.
KLÁRA És melyiküktől van?
ERIKA  (kifakad) Nem direkt csináltam! Tényleg nem… De egyszerűen éreztem, hogy nem is tudnék mástól, mint 

aki az uram, érted? Ha arra gondoltam, hogy a gyerek nem rá fog hasonlítani, nem arra, aki szeretek, hanem 
a férjemre…

KLÁRA A gyerek tudja?
ERIKA  Senki.
VIRÁG  És ha egyszer rájön, hogy mondjuk nem stimmel a vércsoportja?
ERIKA  Nem jön rá!
KLÁRA Nekem is lett volna. Tudod, mit mondott? Hogy tönkretenném vele az életét. Hogy nem elég nekem, hogy 

nincs pénze, és nem tanulhat tovább, még a nyakába varrnám egy gyerek életének a felelősségét is. Nagyvo-
nalúan kifizette az abortusz felét. Nem jött be látogatni se, azt mondta, dolgozik, majd értem jön. Három 
órán át vártam, aztán hívtam egy taxit. Hat hétig véreztem, mint egy leölt disznó. (a Csapos felé emeli a 
poharát) Adjon még egyet.

CSAPOS  (tölt) Jól bírja. Már a negyedik.
KLÁRA Mit számolgatja?
CSAPOS  Csak csodálkoztam, hogy nő létére…
KLÁRA Tudja, mennyi mindent bírok én nő létemre, amit egy férfi nem?
ERIKA  És aztán?
KLÁRA Onnantól már csak döglődtünk.
ERIKA  Ennyire feladni magadat egy szerelemért!
VIRÁG  Az nem szerelem, amiért az ember már nem adja föl magát.
KLÁRA Én is így gondoltam. Csak megtanultam, hogy önmagadon kívül senkid és semmid sincs. A szerelem 

elhagyhat, de te nem hagyhatod el magadat. Akkor megroppant köztünk valami. Olyankor már könnyen 
befér egy harmadik.

ERIKA  Én igazán nagyon sajnálom, hogy…
KLÁRA Egy frászt sajnálod. És nem is kell. Ostobaság ilyenkor a harmadikat hibáztatni.
ERIKA  Hát én azért az egyik szemét szívesen kitolnám annak a kis libának, aki elcsavarta a fejét.
KLÁRA Ugyan, mit tud egy tizennyolc éves lány? Nem az tehetett róla.
ERIKA  Akkor ki?
KLÁRA A torschlusspanik.
ERIKA  Mi?
KLÁRA Férfiklimax.
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ERIKA  Ugyan, nem volt neki olyan! Sose volt gondja… ha érted, mire gondolok. Ha volt is, inkább a feleségével, 
de azt nem is csodálom, ritka ronda egy nő azzal a pogácsaképével.

KLÁRA Akkor miért vette el?
ERIKA  A gyerek miatt.
KLÁRA Egy gyerek? A rohadt életbe! Már megint egy gyerek? (földhöz vágja a poharát) Bocsánat.
CSAPOS   Több is veszett Mohácsnál.
KLÁRA Ott is. Összesöpröm. Adjon egy partvist.
ERIKA  (rémülten) Valami egyéjszakás kalandból becsúszott.
KLÁRA Persze, becsúszott. Véletlenül. Ő is csak úgy véletlenül csúszott be a pogácsaképűbe. Csak én voltam olyan 

hülye, hogy azt akartam, hogy ő is akarja?
ERIKA  Azt mondta, hogy apja akar lenni a gyerekének. Hogy sosem tenne olyat, hogy nem ismeri el, vagy ráveszi 

a nőt, hogy vete…
KLÁRA (dühödten söpör) Sosem tenne ilyet?
ERIKA  Akkor már elmúlt negyven! Aztán sokat változott a gyerektől. Nagyon szerette azt a kislányt, Pedig tiszta 

anyja lett szegény.
VIRÁG  Kislány? Én úgy tudtam, a fia az idősebb.
ERIKA  Fia is lett? Azzal a randa, holdvilágképű nővel…         
VIRÁG  Annyira nem ronda…
ERIKA  Hát azért nem egy kaliber. Ő olyan sármos. Szépen is öregedett meg. A legtöbb férfi rettentő csúnyán öreg-

szik. Vagy kopasz lesz, vagy pocakos, vagy a kettő együtt. Az én férjem is. (sóhajt) De nagyon rendes ember. 
Ő meg… Istenem (elérzékenyül) Milyen jól nézett ki. Nem is tudom elhinni, hogy nincs többé…

  Virág felpattan, elindul a függöny felé.
CSAPOS    (egy tekercs vécépapírt nyújt neki) Vigyen vécépapírt.
  Virág belép a függöny mögé, nekidől a falnak, hallgatózik.
ERIKA  Annyira vonzó volt. Ahogy őszülni kezdett a halántéka, és az évekkel egy kicsit magasabb lett a homloka. A 

szarkalábak a szeme sarkában.
VIRÁG  (a függöny mögött suttogva) Milyen szépek voltak a ráncai!
ERIKA  A mosolya… a fogai…
VIRÁG  Műfogsora volt már felül.
ERIKA  Ahogy hátravetette a fejét, mikor nevetett.
VIRÁG  Sosem nevetett, inkább csak mosolygott. A fogsor miatt.
ERIKA  A bőre, ahogy nyáron lebarnult.
VIRÁG  És ott, ahol nem barnult le.
ERIKA  Azt hittem, el tudom majd felejteni.
VIRÁG  Azóta mindenki mást őhozzá hasonlítok.
ERIKA  Érdes volt a tenyere, ahogy simogatott.
VIRÁG  A kézfejével simogatott, hogy ne dörzsölje a bőrömet.
ERIKA  Az ölelését a legnehezebb elfelejteni.
VIRÁG  Az ölelését? Amikor bennem volt!
ERIKA  Ahogy szeretkezés közben magához szorított.
VIRÁG  Éreztem a mellén a szőrt, az arcán a borostát.
KLÁRA (lecsapja a partvist) Hagyd abba!
ERIKA  (elhallgat, aztán a Csaposhoz) Két deci vöröset.
CSAPOS    Konyakra? Meg fog ártani.
ERIKA  Annyi minden megártott már eddig is.
CSAPOS   Már az előző is sok volt.
ERIKA  Ki maga? Az apám? A férjem? Mert biztos nem az uram. Mert ő meghalt. (sírva fakad) Adja már ide azt a 

bort! Én fizetek, maga meg tölt.
CSAPOS   Egy nőnél, aki hisztizik, egy rosszabb van: egy részeg nő, aki hisztizik.
KLÁRA Mert egy férfinak indulatai vannak, egy nő meg hisztizik, ugye?
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CSAPOS   Milyet parancsol? Fehéret? Vöröset? Édeset? Szárazat? Melyik fajta? Melyik évjárat?
KLÁRA Ne gúnyolódjon! Adja azt a bort!
ERIKA  Milyen van?
CSAPOS  (undorral, nem tudni, hogy a nő vagy a bor iránt) Rizling. Szerintem fröccsnek igya.
ERIKA  (dacosan) Tisztán kérem.
  Virág visszajön a függöny mögül, nedves az arca, orrot fúj, pénzt számol, leteszi a pultra.
VIRÁG  Nekem is adjon még egy konyakot.
CSAPOS   Biztos, hogy itt akarnak berúgni?
KLÁRA Hol a francban akarnánk, ha egyszer itt vagyunk? És egyelőre esélyünk sincs, hogy másutt legyünk.
ERIKA  (felzokog) Még csak el se sirathattam otthon!
KLÁRA A férjed ismerte?
ERIKA  Egyszer-kétszer találkozott vele, én is akkor láttam a feleségét. Azt a tésztaképűt.
VIRÁG  (a poharába morog) Perverz, undorító, perverz!
ERIKA  Aztán egy rafinált kis ribanc elszerette.
KLÁRA Egy férfit nem lehet csak úgy elszeretni.
ERIKA  Ötven felé amúgy is mind megőrülnek. Egy kis friss pipihús, és odadobnak bármit. A kiscsajok meg adják 

az ártatlant. Ezzel tudják megfogni őket. Én már nem tudom eljátszani a tapasztalatlant, nem is akarom, 
ezek meg vonakodnak, nyafognak, pucsítanak, és a pasi kész van. Kis hiénák, akiknek semmi se szent, 
hagyja ott a pasi értük a családját, a feleségét meg a gyerekeit!

VIRÁG  (lecsapja a poharat) Soha nem akarta otthagyni őket miattam!
ERIKA  (hirtelen Virág arcába önti az italt)
KLÁRA (lefogja a kezét) Hagyd békén! Ő nem tehet róla. Egy felnőttnek legyen esze. Még akkor is, ha férfi.
ERIKA  Hát volt neki. Arra volt, hogy tizenöt évet odadobjon egy… egy ropogós húsú csitriért.
VIRÁG  Magáról nem tudtam.
ERIKA  De a feleségéről igen! Szemrebbenés nélkül betörtél egy családba, mit számít, hogy a gyerekhez nem megy 

haza az apja, ugye?
VIRÁG  Mindig hazament.
ERIKA  Veled akkor csak napközben kettyintett, ugye?
KLÁRA Hagyd abba!
VIRÁG  (kiabál) Azt mondta, nem számít. Azt mondta, semmi se számít, csak én. Hogy nekem jó legyen. Az az egy, 

ami fontos. Hogy velem mi van.
KLÁRA Az elején mindig ezt mondják.
ERIKA  Azt mondta, a lány már elmúlt tizennyolc. Ez meg közben csak tizennégy volt! Kiskorú! Ez bűntény!
KLÁRA Te jó Isten, ugye, nem?
VIRÁG  Tizenhét voltam! Addig nem!
ERIKA  Te meg mit magyaráztál nekem a megcsalásról, hm?
VIRÁG  Nem tudtam mit csinálni!
KLÁRA Megerőszakolt?
VIRÁG  Én is akartam! Tudtam, hogy nem szabad, de muszáj volt. És tudják, meg, hogy én már tizennégy éves 

koromban akartam!
FÉRFI   Félsz?
VIRÁG   Egy kicsit.
FÉRFI   Tőlem?
VIRÁG   Attól, hogy már nem lesz olyan többet, mint azelőtt.
FÉRFI   Biztosan nem lesz olyan.
VIRÁG  Senki se szerette úgy, mint én! Egyikőjük se! (zokog)
CSAPOS   Nyugodjon meg! (átöleli a vállát, zsebkendőt keres neki, aztán visszamegy a pult mögé, kitölt még egy konyakot, 

és leteszi Virág elé)
KLÁRA Elment az esze? Miértünk aggódik, a kislányt meg leitatná? (lehajtja az italt)
  A Csapos egy pohár vizet hoz Virágnak, Virág iszik, igyekszik rendbe szedni magát. 
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ERIKA  Hol ismerkedtetek meg?
VIRÁG  Magának mit mondott?
ERIKA  Hagyjuk ezt a magázódást, jó? Ebben a helyzetben elég nevetséges.
VIRÁG  Jó, hagyjuk. Mit mondott?
ERIKA  Ezek szerint van egy hivatalos és egy nem hivatalos verzió?
VIRÁG  Mindig van, nem?
ERIKA  Szóval?
VIRÁG  A kollégiumban. Éjszakás volt
ERIKA  Pedofil állat!
VIRÁG  Ő se csinált ilyen soha. Csak miattam.
ERIKA  El is hitted neki?
KLÁRA Biztos, mert jól hangzik.
VIRÁG  Évekig várt rám, mert még túl fiatal voltam.
ERIKA  Ő hagyott ott?
VIRÁG  Ő.
ERIKA  Egy még fiatalabbért?
VIRÁG  A családja miatt. Azt mondta, hogy nem bírja tovább. Hogy neki csak egy élete van, és vagy a családjának 

adja vagy nekem. Bűntudata volt. Meg egy kisebb szívrohama.
KLÁRA És?
VIRÁG  Tulajdonképpen igazat adtam neki, mert nekem is minden egész más lett volna, ha az apám nem megy el 

tőlünk, ha nem szeret jobban egy másik nőt, mint anyut és engem. Azt mondta, belepusztul, ha tovább 
játssza ezt a kettős játékot…

ERIKA  Amikor velem volt, nem akart belepusztulni.
VIRÁG  … és még föl kell nevelnie a gyerekeit.
ERIKA  Elég nagyok voltak már.
VIRÁG  Azt mondta, ne keressem, csak ha már van valakim, az esküvői meghívót elküldhetem neki, és megígéri, 

hogy el is jön, és hoz nászajándékot… (megint sírva fakad)
KLÁRA Csak arra nem számított szegénykém, hogy előbb fog ő meghalni annál…
ERIKA  Szegénykém? Egy pedofil állat? Tizennégy éves kislánnyal?
KLÁRA Hallottad, hogy tizenhét volt!
ERIKA  Akkor te csábítottad el, igaz?
VIRÁG  Nem tudom! Csak úgy jött.
KLÁRA És… lett valakid?
VIRÁG  Én mindig próbálkozom. De hozzá képest senki sem jó. Mindig kiderül, hogy mással nem megy… (most 

már zokog, a Csapos vigasztalgatja)
KLÁRA (nézi őket) Szerintem neked apakomplexusod van, kislány.
VIRÁG  (kiabál) Nem mindegy, mim van? Nem mindegy, hogy hívják? Ha egyszer azt érzem, hogy nélküle nincs 

értelme…
KLÁRA Mégis kéne az a konyak…
ERIKA  (viszolyogva nézi a magából kivetkőzött Virágot) Hát… az még rendben, hogy elhagyják az embert, de azért 

nem mindegy, kiért.
KLÁRA Hát az tényleg nem.
ERIKA  (a Csaposhoz) Mit szól ehhez?
CSAPOS  Most már senki nem iszik. Mindenkinek főzök egy kávét és szépen kijózanodnak.
ERIKA  Nem hozzánk. Egy olyan férfihoz, aki…
CSAPOS    Irigylem.
KLÁRA Szeretne por alakban egy urnában tartózkodni? (Virág újra felzokog)
CSAPOS   Szeretném, ha három ilyen klassz nő így odalenne értem.
KLÁRA Honnan tudja, hogy nem lesznek, ha már maga isa pur és homu lesz?
CSAPOS   (legyint) Akkor már kit érdekel?
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  Virág megkapja az italt, a zsebkendőt, próbálja rendbe szedni magát.
KLÁRA Szerintem mosd meg az arcod.
ERIKA  Tisztára lefolyt a sminked is.
  Virág kimegy a mosdóba
KLÁRA Na. Mégse toltad ki az egyik szemét.
ERIKA  (legyint) Most már minek. De ezt nem gondoltam volna. Hogy egy ilyen szürke kis egér…
KLÁRA Hát… nekem is az volt az első gondolatom, hogy húsz éve biztos még jobban néztél ki…
ERIKA  Ha te szültél volna két gyereket, rajtad is meglátszana.
  Virág visszajön
KLÁRA Jobban vagy?
VIRÁG  Nem akartam így kiborulni.
KLÁRA Mi is kiborultunk.
VIRÁG  (Erika felé int a fejével) Nem akarom, hogy ő haragudjon rám.
KLÁRA Nem haragszik. Csak felkavarta. Nehéz leszámolni az illúziókkal.
VIRÁG  Milyen volt akkor? Mikor te megismerted?
KLÁRA Annyi idős lehetett, mint most te. Igazi hippi. Hosszú hajjal. Gitározott.
ERIKA  Azt hittem, világéletében műszaki ember volt.
KLÁRA Tudunk egymásnak egy-két meglepetéssel szolgálni.
ERIKA  Sajnos.
KLÁRA Meddig akarsz illúziók közt élni?
ERIKA  Miután dobott ezért a kiscsajért, nincsenek illúzióim. Inkább el se megyek a temetésére. Adnak itt valahol 

szállást ebben a faluban?
VIRÁG  Város.
KLÁRA Ugyan már, egy halotton akarsz bosszút állni?
ERIKA  Ez nem bosszú, csak… most már mindig így kell rá emlékeznem? Az abortuszod? Meg ez a kislány?
VIRÁG  Azért jólesett.
KLÁRA Mi?
VIRÁG  Hogy kisírhattam magam. Így nem sírhattam, mióta elhagyott. Mindenki azt mondta, hogy örüljek neki, 

hogy egy ilyen vén fasz… (újra remegni kezd a hangja, elé tolnak egy poharat, iszik)
ERIKA  Végül is… jó volt nekem is elmondani… a gyereket. Meg az egészet. Már úgy belém volt dugulva, mint 

mikor szorulása van az embernek. Az ember nem is tudja, mi baja volt, míg ki nem jött.
KLÁRA Én meg nem is beszéltem róla… már az idejét se tudom, mióta. Azt mondják, az embernek hétévente 

lecserélődnek a sejtjei. Csak tudnám, akkor ki emlékszik rá bennem.
ERIKA  (sóhajt) Szegény Kali…
VIRÁG  Milyen Pali?
ERIKA  Én úgy hívtam. Te biztos tanár úrnak.
VIRÁG  Hát eleinte.
ERIKA  És aztán?
VIRÁG  Az titok.
ERIKA  (legyint) Mi titok most már? Mi titok?
VIRÁG  Én Hosszú Tollnak hívtam.
ERIKA  Miért?
KLÁRA Hát… végül is van benne valami.
ERIKA  Inkább hívhattad volna Vastag Cerkának. (mindhármukból kitör a röhögés)
ERIKA  Én Erika vagyok.
VIRÁG  Virág.
ERIKA  (vág egy pofát) Tudom.
VIRÁG  Mondta a nevemet?
ERIKA  Konkrétan virágot nem mondott, de virágszálat igen.
VIRÁG  Sosem hívott úgy.
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ERIKA  Hát hogy hívott?
VIRÁG  (szégyenlősen) Mókusbogárkának.
KLÁRA Ilyen nyálas alak lett vénségére.
VIRÁG Miért, téged hogy szólított?
KLÁRA A nevemen. Klárának… Néha gyönyörűmnek. De csak olyankor.
ERIKA  Nekem mindig azt mondta: kincsem.
KLÁRA A verhetetlen kanca, mi?
ERIKA  És ha igen? Azt mondta, soha senkivel nem volt olyan jó az ágyban, mint velem.
KLÁRA Igazán?
ERIKA  (békítőleg) Azt is mondta, hogy én vagyok neki az első. De csak azért, hogy ne faggassam.
KLÁRA Nem is kell. Minél kevesebbet kérdez az ember, annál bölcsebbnek tűnik. És ha bölcsnek hisz, mindent 

hamarabb elmond. Azt hiszi, úgyis tudod.
ERIKA  Ugyan, ezek nem mondanak el semmit. Nincs rá szükségük. Arra csak nekünk van.
  Megszólal a hangosbemondó: „Gyorsvonat érkezik Szombathely, Győr, Celldömölk felől a második vágányra. A 

vonat továbbindul Veszprémen át Budapest Déli pályaudvarra. A vonat csak Veszprém, Várpalota, Tatabánya, 
Tata, Bicske és Budapest Kelenföld állomásokon áll meg. A vágány mellett kérjük, vigyázzanak!” Klára felugrik, 
indul a kabátjáért.

ERIKA  Te hová mész?
KLÁRA Itt a vonat. Ti nem jöttök?
VIRÁG  De hát ez nem az!
KLÁRA Dehogynem. Most mondták, hogy ez megy Veszprémbe.
ERIKA  De nem Veszprémben lesz a temetés.
KLÁRA Hanem hol?
ERIKA  Celldömölkön.
VIRÁG  Tibor Szombathelyen lakott!
KLÁRA Milyen Tibor? Palkó, Vajovics Pál!
ERIKA  De hát mostanáig nem Kálmánról beszéltünk?
KLÁRA Most akkor…
VIRÁG  Most akkor…
KLÁRA Akkor lehet, hogy nem is igaz? A feleség meg a gyerek?
ERIKA  És a tanítvány…
VIRÁG  Nem mindegy? Az igaz, hogy elhagyott. És az, hogy meghalt.
  Rémülten néznek egymásra.
CSAPOS    (visszafordul, kezében pohár, vizes mosogatórongy) De mégis ki halt meg?
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Basszus
Podmaniczky Szilárd 

Játszódik: a vonaton. Kellékek: két-két szék egymással szemben.

Szereplők:       DIDI – 18 éves lány
               BERCI – 18 éves fiú
               BOKOR – 18 éves fiú
               KALAUZ – 50-es férfi

  Csomagokkal, hátizsákkal, hálózsákkal belép Didi, Berci és Bokor, egyikük kezében a telefonról szól 
a halk ambient zene. Ledobják a cuccot és leülnek, a két fiú a közönséghez közelebb eső székekre. 
Hangban lehetne csöndes vonatzakatolás az illúzió kedvéért.

 
DIDI       Hú, de micsoda ez!
BERCI      Vonat.
DIDI       Basszus, vonat! Húsz éve nem ültem vonaton.
BOKOR     Akkor ismerős a kocsi.
DIDI       Mi?
BOKOR     Anyámék utaztak dinnyét szedni Békésbe Pestről, diákok voltak, azt azon a fényképen is ilyen vonaton 

utaztak.
BERCI      De ez a tuti dizájn, nem? Romkocsma meg a romvonat.
DIDI       A romkocsmába azért mégse írják ki, hogy az ablakon kihalni veszélyes.
BOKOR     Kihajolni.
DIDI       Nem mindegy? Te, Berci, biztos, hogy eljön a Metallica Zamárdiba? Nekem ez olyan hülyén hangzik, 

Metallica Zamárdiba’.
BERCI      Benne volt a programba’, nem?
DIDI       Tavaly is benne volt a Red Hot Chili, mégis azt mondták, hogy az Anthony-nak begyulladt a torka egy 

hétgombócos fagyitól Hévízen, és helyette az a nónéjm banda játszott, tudod, az a…
BOKOR     …amelyiknek az énekese fejjel beleesett a mélynyomó ládába?
DIDI       Az hát. Aztán agyhártyagyulladást kapott a nagy basszustól.
BERCI      Didi, nem mindegy neked, hogy ki játszik, ha rendesen pörögsz?
DIDI       Ha nem nyomják totálba az elején, meg nem ismerem a számokat, lehet, hogy addigra pörgök be, mire 

kipörgök.
BOKOR     Mi?
DIDI       Én a Zalatnayt nagyon bírom. Lettem volna harminc éve Frenreisz Karcsi bácsi.
BOKOR     Te, Berci , most jut eszembe, téged hogyhogy elengedtek a Balaton Soundra? Nem azt mondták, ha matek-

ból megbuksz, egész nyáron csak a szobabiciklin utazhatsz?
BERCI      Nyár végén lesz a pótérettségi. Különben is fölvettek a Sorbonne-ra, mert az apám belátta, hogy a matek is 

csak egy készségtárgy.
DIDI       Az apád?
BERCI      Az, persze.
DIDI       Nem azt mondtad, hogy egy buzibárban dolgozik, ahol jó pénzért…
BERCI      Hát, basszus, most mégse mondhattam azt, hogy a miniszterelnök tanácsadója.
BOKOR     Nem mondod!?
BERCI      Jó, tudom, gáz. De legalább nem jött ki hozzánk az osztályfőnök a kegyelmi kérvényért, mikor a férje harci 

kutyái egy éjszaka alatt kipucolták a Nemzeti Nagycirkusz hét éven át betanított pézsmapockait.
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DIDI       Jó fej lehet a papád. Van csaja?
BERCI      Persze.
DIDI       És ki az?
BERCI      Az anyukám.
DIDI       Kár.
  Beállít a kalauz.
KALAUZ  Jó napot kívánok! Menetjegyeket, bérleteket kérem ellenőrzésre!
BOKOR Bérleteket?
KALAUZ Ja, bocs. Most jöttem át a BKV-tól.
BERCI      Megérte?
KALAUZ  Meg hát. Itt kevesebb pénzt kapok, de legalább nem akarnak korrumpálni.
DIDI       Világos.
KALAUZ  Na, átállok MÁV-osba: Új felszállók menetjegyét kérem!
  Mindhárom fiatal lázasan keresgél a hátizsákokban.
BOKOR     Ne haragudjon, nem tudná addig valahogy lenyitni az ablakot. Olyan meleg van, hogy elszívja magát a cigi 

a zsebembe’.
KALAUZ    Nehéz ügy. Be vannak ezek rendesen szorulva. Kádár János 65. születésnapja óta süti őket a nap. Az alatt 

csak beragadhattak. De van egy trükk.
DIDI       Megmutatná?
KALAUZ    Neked?
DIDI       Igen.
  Kalauz (a sliccéhez nyúl, aztán elkapja a kezét) Nem vagy te ahhoz még kiskorú? Ki akarsz velem kezdeni?
BERCI      Ne a farkát, a trükköt mutassa!
KALAUZ   Az mindjárt más. Ismeritek a kínai filozófiát?
BOKOR     Kenjük-vágjuk.
KALAUZ   Akkor nyisd ki az ablakot!
BERCI      A kínai filozófiával?
KALAUZ   Miért, mást értettél?
DIDI       Jaj, ez a pasi!
KALAUZ  Szóval, bébirépák, tessenek figyelni! Először is érezzük, ahogy árad a csí. Egyik jinből a másik jangba. Egyik 

jangból a másik jinbe. Amit balra tolsz, attól jobbra távolodsz. Amit lefelé nyomsz, attól fölemelkedsz. Ha 
adsz, akkor kapsz. Ha lopsz, akkor meglopod magad. Ha lefekszel valakivel, akkor veled fekszenek le.

DIDI       Ezt én már éreztem.
KALAUZ  Ha megölsz valakit, akkor magadat ölöd meg. És végezetül: ha le akarod húzni Magyarországon a vonat-

ablakot, akkor Magyarországon először föltolod a vonatablakot. Mert ha Magyarországon fölfelé tolod a 
vonatablakot, akkor körömszakadtáig ragaszkodik ahhoz, hogy ne tudd fölfelé tolni, ezért lefelé húzza ma-
gát az ablak. Erre te hirtelen lefelé rántod, és így az ablak energiáját egyesíted a saját energiáiddal és (üvölt): 
Kész, le van húzva az a kurva ablak!

  Csönd.
BOKOR     Hát, ez tök olyan, mint a Berci. Tavasszal megbukik matekból, azt ősszel a Sorbonne-ra jár.
KALAUZ   Látom, te megértetted!
DIDI       Nem lehetne kicsit följebb húzni? Megfájdul a fülem. Azt nagyon nem bírnám, ha napi tízezerért nem 

hallhatnám a Tankcsapdát.
KALAUZ   Na, népművelés vége, kérem a je…, illetve: új felszállók menetjegyét kérem!
  A Kalauz az órájára néz, aztán elrohan.
KALAUZ  A rohadt életbe, már a bicikliseket kéne fingatnom az első osztály után. Ne mozduljatok, még visszatérek!
DIDI       Wow! Többet kéne vonatozni! (dalol) ’Ha azt hiszed, hogy az élet egy kanális, nézd meg az anyádékat anális’!
BOKOR     Kimegyek, elszívok egy cigit. Nem jöttök?
BERCI      Most vigyük a cuccot a dohányzásra kijelölt helyre?
BOKOR     Igaz. Vigyáztok rá?
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DIDI       Nem, majd elcseréljük Tokaji Furmintra a zoknijaidat!
  Bokor el. A két fiatal gyanúsan hallgat.
DIDI       Nem hoztál valami újságot?
BERCI      Bokor azt mondta, hogy nem kell tüzet gyújtani, mint tavaly, hanem rendesen büfében eszünk.
DIDI       Te ettél abból a csirkéből, amit beletekert az alufóliába?
BERCI      Éhes voltam.
DIDI               Berci, az rendesen meg se volt kopasztva.
BERCI      Én azt hittem, abból a párnából jött a toll, amivel megfojtotta.
DIDI       Dehogy. Ki se volt belezve.
BERCI      Nem ettem sokat, nyugi.
DIDI       Te, Berci, most neked tulajdonképpen melyik a kedvenc zenekarod. Sose mondod el. Ciki?
BERCI      Nem ciki, csak nem mondom.
DIDI       Akarom tudni, de azonnal, olyan izé vagy.
BERCI      Tényleg? Sose kértél tőlem még semmit.
DIDI       Akkor most. Na?
BERCI      Lengyel zenekar.
DIDI       (nevet) Lengyel?
BERCI      Lengyel.
DIDI       Itt a telóm, guglizz egy számot!
  Berci átveszi a telefont.
BERCI      Az lesz a címe, hogy Na, Niby.
DIDI       Az mit jelent?
BERCI      Fogalmam sincs.
DIDI       Az jó.
BERCI      Úgy hívják őket, hogy The Trash.
DIDI       Lengyel szemét? Tök jó.
DIDI       Na, itt van. Hallga…
  Didi és Berci táncolnak. Egymáshoz nyomulnak.
DIDI       Hú, ez bennem marad!
  Visszaülnek.
BERCI      Kérdezhetek valamit?
DIDI       Ne hülyéskedj, most is kérdezel.
BERCI      Szóval…
DIDI       Na, mi van?
BERCI      Semmi. Vagyis…
DIDI       Ugye nem azt akarod kérdezni, hogy elmennék-e veled gyerektáborba konyhai kisegítőnek krumplit pucolni?
BERCI      Csak még soha nem maradtunk kettesben.
DIDI       Látod, ez igaz.
BERCI      Olyan jó így veled.
DIDI       Nekem is jó. Csukd be a szemed!
BERCI      Akkor nem látlak.
DIDI       Jaj, te kis romantikus. Fekete nadrágban meg vasalt bakancsban.
DIDI       Becsukod?
  Berci becsukja a szemét, Didi megpuszilja a fejét.
BERCI      Én szeretnék neked valamit elmondani, Didi.
DIDI       Csak hencegsz, úgyse mondod el.
BERCI      Én…
DIDI       Te?
BERCI      De, ugye, nem nevetsz ki?
DIDI       Kinevettelek én már valaha?
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BERCI      Igen.
DIDI       Tényleg? Ilyen mocsok vagyok?
BERCI      Nem vagy mocsok.
DIDI       Wow! Te most udvarolsz.
BERCI      Didi, én téged sze…
  Bokor visszajön.
BOKOR     Ott rohadjon meg!
DIDI       Mi van? Meghúztad a vészféket?
BOKOR     Ott rohadjon meg!
DIDI       Ezt már mondtad.
BOKOR     Akkor is ott…
BERCI      Ne beszélj már ilyen csúnyán!
BOKOR     Egyszerűen nem tudom meggyújtani a cigit a kurva huzattól.
DIDI       Húzd föl az ablakot!
BOKOR     Be van szorulva.
DIDI       Biztos nem lefelé húztad.
BOKOR     Most mit nézel, Berci? Mi van, rólam beszéltetek?
BERCI      Nem, semmi.
DIDI       Most mikor érünk már oda?
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BERCI      Most?
BOKOR     Elhagytuk már Székesfehérvárt?
DIDI       Jaj, remélem nem.
BOKOR     Mi?
DIDI       Nem szeretek semmit elhagyni.
BERCI      Ne haragudjatok, kimegyek egy kicsit járkálni.
  Berci kimegy. Bokor odaül Didi mellé, egészen szorosan.
BOKOR     Mi van ezzel, szerelmes?
DIDI       Nem tudom, nem mondta.
BOKOR     Azt tudod, hogy a Berci nem fiú?
DIDI       Hát mi a bánat?
BOKOR     Nincs neki micsodája.
DIDI       A Berci lány? De nincs melle.
BOKOR     Azzal te ne foglalkozz. Az a lényeg, hogy én láttam.
DIDI       Hát mije van neki?
BOKOR     Mint neked.
DIDI       Muffja van?
BOKOR     Szó szerint!
DIDI       Pfuj! Undorító!
BOKOR     Na, ezért mondtam. Úgyhogy azzal számolj, hármunk közül csak én vagyok férfi.
DIDI       Hogyhogy számoljak?
BOKOR     Ha valami férfiasat akarsz. Én kész vagyok mindenre. Hoztam óvszert is. Itt van. Nézd!
DIDI       Ez az óvszer? Mutasd!
  Bokor odaadja.
DIDI       De erre az van írva, hogy Flower Food. For all your flover.
BOKOR     Nem mindegy, mi van ráírva? Az a lényeg, hogy könnyen csusszanjon. És amikor ez a kis hülye elalszik a 

sátorban, akkor…
DIDI       Bokor, nézd meg ezeket az ábrákat. Itt semmi csusszanás nincs. Ez virágtáp.
BOKOR     Mi?
DIDI       Ilyet kapott anyu is a rózsacsokorhoz.
BOKOR     A rohadt életbe! Anyám rá fogja húzni a kardvirágra a kotont.
DIDI       Nálatok az egész család ilyen perverz?
BOKOR     Mindegy, Didi, majd idejében kirántom.
DIDI       Mit?
BOKOR     Hogyhogy mit? A farkam.
DIDI       Ki akarod rántani a farkad?
BOKOR     Mért, ne rántsam ki?
DIDI       Te képes lennél kirántani?
BOKOR     Érted mindent.
DIDI       És milyen sorrendben csinálod?
BOKOR     Mit?
DIDI       A kirántást?
BOKOR     Hogyhogy milyen sorrendben?
DIDI       Hát hogy rántod ki a farkad? Először tojásban forgatod meg, aztán lisztben és úgy a zsemlemorzsában? Vagy 

először lisztben hempergeted meg, aztán a tojásban és úgy a zsemlemorzsában? Vagy Orly-módra?
  Bokor arcán döbbenet. Berci visszaérkezik.
BERCI      Mért vagytok ilyen komolyak? Rólam beszéltetek?
BOKOR     Nem egészen.
BERCI      Mi a manó?
DIDI       A manó ilyen kicsi lény. Általában szakállas, és ha pöttyös kalapot visel, akkor gomba.



166

NYÍREGYHÁZA+ VIDOR Fesztivál  |  Basszus

BOKOR     Iszonyat ez a meleg, ha leérünk, én először csobbanok egyet a Balcsiba’.
BERCI      Az rád fér. Még szerencse, hogy mozog a levegő.
DIDI       Milyen a vécé, Berci, voltál?
BERCI      Huzatos.
DIDI       Átmentél az első osztályra? Van rajta húzat?
BERCI      Mindenesetre ne ülj rá, Didi! Legalábbis anyám azt mondta, hogy a közvécékben ő csak állva pisil.
BOKOR     Mint a lovak?
BERCI      Azok állva alszanak.
DIDI       De fura szokás? Na, megyek, pisikélek.
  Didi el. Berci leül.
BOKOR     Mi van?
BERCI      Hogyhogy mi van?
BOKOR     Olyan vagy, mint a kókadt faszalámi a reggeliző asztalon. Bele vagy zúgva DIDIbe?
BERCI      És akkor?
BOKOR     Nem ismered igazán. Nem szeretném, ha csalódnál. Ültél már hozzá egészen közel?
BERCI      Milyen közel?
BOKOR     Milyen. Ahogy ember és nő szokott.
BERCI      Hát, nem.
BOKOR     Ezer szerencséd.
BERCI      Mert?
BOKOR     Izzad. Jobban, mint én, azt képzeld! Úgy izzad, mint egy teve a sivatagban. Maró szaga van.
BERCI      Tényleg? Nem vettem észre.
BOKOR     Ezért mondom. Meg hullik a haja.
BERCI      De hát olyan sok van neki!
BOKOR     Ezért. Mert hullik, nő, hullik, nő. Belemegy az orrodba. Csiklandozza. Tudod micsoda kínokat kell kiállni? 

Aztán meg belemegy a szádba. Tele lesz a szád a hajával. Egész nap rókázol, mint a kisnyúl. Kell ez neked?
BERCI      Ez biztos?
BOKOR     Olyan biztos, mint hogy ez itt a kezemben virágtáp.
BERCI      Minek hoztad?
BOKOR     Nem minek, kinek.
BERCI      Kinek?
BOKOR     Neked, apukám, neked. Ez a legújabb cucc. Csak belekevered egy pohár vízbe, és a légy zümmögését is 

hevimetálnak hallod. Szórakozni jöttél, nem? Mert én igen. Tessék! De Didinek egy szót se. Csak ez az egy 
maradt. Érezd jól magad, barátom!

BERCI      Kösz. Rendes srác vagy.
BOKOR     Barát. A barátod vagyok. Ezt jegyezd meg. És semmi Didi. Hadd kínlódjon vele valaki más.
BERCI      Hát, nem könnyű.
BOKOR     Légy férfi! Annyi csaj lesz a Balcsin, hogy leszakad a fitymád.
BERCI      Az nehezen.
BOKOR     Csak nem? Te…?
  Didi visszajön.
DIDI       Mi ez döbbenet, csak nem rólam beszéltetek?
BERCI      Á, dehogy!
DIDI       Olyan átlátszó vagy, Bercike, mikor hazudsz.
BERCI      Hazugnak nevezel?
DIDI       Jaj, ne legyél már olyan próféta!
BOKOR     Nyugi, Berci, csak okosan! Nem eszik olyan forrón a kályhát.
BERCI      A kását.
BOKOR     Ha forró, mindegy.
  Megjelenik a kalauz. Mindenki a jegyét keresi.
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KALAUZ  Itt vagyok, bébirépák! Visszatértem.
DIDI       Ja, a jegy. Ha kalauzt látok, valahogy mindig a jegy jut eszembe róla.
KALAUZ   (énekel) Az én kedvesem, az én kedvesem, olyan lány, aki nedvesen, aki nedvesen… (nem énekel) Na, elő a 

farbával, bébirépák! (suttogja) Itt van az ellenőr, ha nincs jegy, kitekeri a nyakamat. (énekel) Egy olyan lány, 
akit szétszedek, akit szétszedek…

BOKOR     Ilyen nyálas számokat hallgat?
KALAUZ   (suttogja) Majd adok én a pofádra nyálas számot! (kiabálja) Új felszállók jegyét kérem! (suttogja) Nyavalyás 

eddások. Egyszer egy szép napon, majd mindent szétkapok. Na, hol vannak a jegyek?
DIDI       Keresem!
KALAUZ  Érzem, ma büntetni fogok. Büntetni, Istenem! Mert én jó keresztény kalauz vagyok!
DIDI       Tessék, itt a jegyem!
  Kalauz nézi, forgatja. Addigra a többi is előszedi a jegyet.
KALAUZ   Há’ hova utaztok ti, bébirépák?
BOKOR     Balaton Sound, Zamárdi, a nem nyálas zenék világa.
KALAUZ  Há’ azt kötve hiszem, hogy Zamárdi. Ez a vonat nem Zamárdiba megy, bébirépák.
BERCI      Retúrjegy.
KALAUZ   Vissza se onnan jön.
BOKOR     Miért, hova megy ez a vonat?
KALAUZ Nyíregyháza.
DIDI       Nyíregyháza? Basszus! De hát a Balaton Sound nem ott van! Mért megy oda ez a vonat?
KALAUZ  Rosszul tetszettek fölszállni, bébirépák! Pedig mintha az előbb magyaráztam volna el. Áradjon a csí, jinből 

a jangba.
DIDI       Ez tényleg szemétség. Megvesszük a jegyet Zamárdiba, erre föl Nyíregyházára visznek. (sírni kezd) Mi lesz 

így a tízezerforintos napijegyemmel?
BERCI      Ne sírj, Didi, kitalálunk valamit. Mi van azzal a csível?
KALAUZ  Most mondom, áradjon! Amit balra tolsz, attól jobbra távolodsz. Amit lefelé nyomsz, attól fölfelé mégy. 

Ha Nyíregyházára akarsz jutni, akkor Zamárdi felé kell indulni. Ha pedig Zamárdiba akarsz utazni, akkor 
Nyíregyháza felé kell indulni.

BOKOR     De hát épp Nyíregyháza felé megyünk. Akkor nem Zamárdiba kéne megérkezni?
KALAUZ     Ne zavard össze magad! Szépen leszállsz Nyíregyházán, azt ott szórakozol egyet, azt majd jövőre elmégy arra 

a Balaton szandi-mandira.
DIDI       De hát mit csináljunk mi ott?
KALAUZ  Mögkérdezed a turisztot, aki azt fogja mondani, ha így az órámra pillantok, ami a dátumot is mutatja, hogy 

belepottyansz a Vidor Fesztiválba, azt ott nyomod magadba a kultúrát. Guglizzál csak bele a telefonodba, 
bébirépa, lesz ott neked olyan szandi-mandi, hogy a farkad is kettéáll tőle (újra megszólal a The Trash, 
mind a négyen táncolnak, a szám végén a MÁV jellegzetes info-hangja, aztán meghajlás).
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Litera-díj – Kiragadott mondatok
Rezeda Kázmér (A Szerk.)

[2013-ban a litera.hu A Vörös Postakocsi folyóiratnak ítélte Műhelynapló-díját. A szerkesztők és a 
munkatársak díjnyertes augusztusi naplóiból válogattunk.]

„Tíz évvel később a képet, amelyet Raffaello eredetileg fatáblára festett, s amelyet díszes ráma foglal magába, vászonra he-
lyezik át valószínűleg állagmegóvás céljából (ugye, milyen izgalmas? mert mi akkor a kép? csak festék? vagy a fatábla felső 
rétege és a festék? s attól kezdve? a vászon és a festék?” 
(Bódi Katalin: Itáliában akarok élni, mert ott jó)

„Egyszer még, kábé egy éve, átpörgettem, néhány jelenetet néztem vissza, amikor a legutóbbi könyvhétre megjelent köny-
vemen dolgoztam. Dogville példázata lenyűgöz azóta is, megértettem, hogy ezeket az embereket gyerekkorom óta ismerem. 
Itt is körülvesznek. A hely is az. Ha Debrecenre gondolok, Dogville-ra gondolok.” 
(Borbély Szilárd: Dogville-ban)

„Mostanra megedződtek – ők is, mi is. Megtanultuk, hogy az otthon az ott van, ahol mind együtt vagyunk. Apu, Anyu, 
gyerekek. Bárhol is legyen ez. Következésképpen, ha valamelyikünk nincs velünk, akkor egyikünk sincs otthon. Ennyi a 
különbség a korábbi állapothoz képest.” 
(Kulin Borbála: Haza a magasban)

„ a virágokat, pláne, amit a rákom után, gyógyulásomra / vettél nekem, a túlélőt (zammia culcas), akkor is locsold, / ha úgy 
érzed, minden hiábavaló, ha úgy tűnik, / épp a mindennek van vége, amikor már nem vagyok itt.” 
(Kürti László: Készülődés)

„Először esik jól a torna. És érzem. Sokat javult a karom. Sok új beteg van. Mindegyik mozdulatában látom az enyémet. 
Mikor először jöttem. Ugyanazok a remegő és fájó mozdulatok. Alig mozog a kar. Egyformák vagyunk tesók. Csak valaki 
megúszta a műtétet. Van aki nem.” 
(Nagy Zsuka: kis nyíri szív var –)

„József apává válásának története végső soron arra mutat, nem érdekes, ki kinek a fia, ki kitől származik. A gyermek maga 
az üzenet, akinek neve, ahogyan azt a próféták előre megmondták: Immanuel lesz. »Das heißt übersetzt: Gott mit uns«.” 
(Onder Csaba: Immanuel)

Jean-Paul Sartre Zárt tárgyalás című drámájában hangzik el a gondolat: „a pokol az a másik ember”. Jelen esetben a pokol 
maga az a hitvány emberi gonoszság, amely a többieket számára hasznosakra és haszontalanokra osztja föl, s az általa haszon-
talannak ítéltek kiirtását, ritkítását is erkölcsös tettként képes érzékelni kifacsart morális érzékével. 
(Drótos Richárd: Azért, mert cigányok)


