VárUcca

mûhely

Veszprém

2009/1

Veszprém M. J. V.
Önkormányzata

IRODALOM – MÛVÉSZET – KRITIKA
26. szám (X. évfolyam)
Fõszerkesztõ:

Fenyvesi Ottó
Fõmunkatárs:

Zalán Tibor
Szerkesztõk:

Brassai Zoltán
Kilián László
Szûgyi Zoltán
Kovács Endre

Predrag Matvejevic: Kenyér és test
Boro Draskovic: Mediterrán mandala
Senko Karuza novellái
Búzás Huba versei
Kontra Ferenc: Ahol az angyal állt
Petrik Iván versei
Tungli M. Klára: Az üvegangyal
Simek Valéria versei
Papp Sándor esszéje
Csepregi János glosszája
Beke Ottó: Civilizáció és vadon

3
11
13
15
17
20
23
25
30
34
37

A szerkesztõség levélcíme:
8200 Veszprém, Vár u. 17.
Telefon: 88/425-204
E-mail: arthouse@invitel.hu
fenyvesio@freemail.hu

KÖNYVRÔL KÖNYVRE

Kéziratokat nem õrzünk meg
és nem küldünk vissza!

50
Novics János Kukorelly Endre könyvérôl 51
Brassai Zoltán Spiró György regényérôl 53

Kiadó:
Mûvészetek Háza, Veszprém
Hegyeshalmi László igazgató
Lapterv és tipográfia: Yokes
Nyomda:
OOK-Press Kft., Veszprém

ISSN 1586-7838
Támogatóink:
Veszprém Megyei Jogú
Város Önkormányzata

Novics János: Az olvasó lázadása
Förköli Gábor Varga Mátyás könyvérôl

51
46

Németh István Péter
Vasadi Péter verseirôl

Fekete J. József
Egy Szentkuthy-fotóalbumról

55
Novics János Mojca Kumerdej könyvérôl 56
Bíró József vizuális esszéje

57

Cs. Pataki Ferenc: Ixedik (X.) stáció

62

Boros Edit versei

63

Korinek Janka versei

65

Ladányi István megnyitó beszéde

68

Fodor András: Freskótöredék (a hátsó borítón)

Carita Maury (Finnország) munkája

Számunk képanyagát a felsőörsi Török Villában 2009. júniusban megtartott
X. Nemzetközi Szimpozion résztvevőinek alkotásaiból válogattuk
2

Predrag Matvejevic

Kenyér és test

Hamuból vétetett a kenyér, kövön sült ki, vagy lehet, hogy homokon. Régebbi
az írásnál is. Elôször agyagtáblába vésték be a nevét kihalt nyelveken, egykor
virágzó, mára lerombolt városokban. Múltjában sok a megfejthetetlen részlet.
Történetét megbízhatatlan szemtanúk jegyzik. A kenyér meséje a múltra és a
történelemre támaszkodik, hol az egyiktôl, hol a másiktól, néha mindkettôtôl
kapva nagyobb lendületet.
A kenyér a természet és a kultúra terméke. Tárgy és szimbólum egyszerre.
Valóság és mítosz. Világi és szent jelentésekkel felruházott, a mulandóság és az
örök élet jelképe. A vallások megáldják és ünneplik, a nép tiszteli, és fejet hajt
elôtte.
Bôsége jólétrôl tanúskodik, hiánya nyomort jelez. A béke feltétele, avagy a
lázadás oka, a remény záloga, az elkeseredés oka. Van, aki keservesen megdolgozik érte, más pazarlón kidobja. Az uralkodók többnyire igyekeztek megadni a
népnek hatalmuk megôrzése érdekében, az éhes alattvalók birodalmakat romboltak le miatta. Gyakran a kenyér döntött császárságok sorsáról.
Sokféle gabonából készítették, jóból, rosszból – búzából, rozsból, árpából,
kölesbôl, tönkölybôl, cirokból, zabból, az Újvilág felfedezése után kukoricából.
A tégla mintájára süthették ki elôször. Agyag és tészta – föld, amelybôl a gabona
kiserken és liszt, amivé a búzaszem válik – találkoztak a tûzben a Krisztus elôtti
idôkben, a legendákon is túl.
Nyilván örökre titok marad, hol és hogyan sarjadt ki az elsô kalász. Szépsége
vonzotta a tekinteteket és kíváncsiságot keltett. Az ember a magvak elhelyezkedésében – a búzaszemek kalászon belüli sorrendjében – az összhang és mérték,
lehet talán még az egyenlôség mintáját is látta. A gabonák fajtái és azok minôsége
valószínûleg ösztönözték a minôség és a hierarchia iránti érzék kifejlôdését.
A búza régebbi a kenyérnél. Nyomait a világ minden táján felfedezték,
különösen a „termékeny félhold” területein, Mezopotámiában, az Eufrátesz
és a Tigris medre között. A régi mítoszok szerint az Eufrátesz fölött az Anunit
nevezetû csillag ragyogott, a Tigris fölött pedig a Fecske csillagkép – mindkettô a
termékenységet serkentette. Az ôsgabona vélhetôen Afrika szarván fejlôdött ki,
a Nagytenger és a Nádtenger között, Asmara, Aksum és Adisz Abeba közelében.
Az etióp és eritreai fennsíkokon megszûnik a száraz, sivatagos Afrika, a levegô
hûvösebb, a föld bôkezûbb, az éghajlat enyhébb. A közelben ered a Kék Nílus,
hogy majd megtérjen a medrébe, amin egy másik forrással osztozik ez a csodálatos folyó.
A búza eredetét titkok és perek övezik. Az új felfedezések igazolják, vagy
éppen cáfolják az elôzôeket. Úgy hitték, Közel-keletrôl, Óegyiptomból érkezett
a kenyérgabona, de nem biztos, hogy csak onnan, köles és cirok maradványokat
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találtak a farafrai oázisban, több mint nyolcezer éves tûzrakás helyén – valaki ott már akkor vetett és aratott. Az egyiptomi civilizációt gazdagították a
sivatagi törzsek is a Nílus felé vándorolva és a parton megtelepedve. A Szahara
egykor szavanna volt, zöldellt és patakok szelték át. A beduinok is öregebbek a
történelemnél.
A kenyérrôl és a gabonáról szóló viták hangsúlyozzák a nomádok átalakulását
vadászokká és állattartókká, szántó-vetôvé. Lásd Káin és Ábel konﬂiktusát.
A nomádok a vad nyomában járva költöztek egyik legelôrôl a másikra. A
letelepülôk megmûvelték a mezôt és learatták a termést. A nomádok hajlottak
a kalandra, nem rettentek vissza a kockázattól, ami növelte az önbizalmukat és
ravasszá tette ôket. A birtokosság viszont kitartást és türelmet igényelt, s a föld
megmûvelésén és a gabonán alapult. A nomádok barlangrajzain hosszú, egybefüggô vonalakat látni, amelyek elindulnak valahonnan, és valahová tartanak. A
földmûvesek viszont jobban kedvelték az olyan formákat, melyeknek sejteni a
középpontját, valamiféle meandereket rajzoltak, azt is mondhatnánk, földeket.
A barlangot hamarosan cölöpépítmények váltják fel. (….)
A gyom, a konkoly, az ocsú elválasztása a búzától, a szem megkülönböztetése
a pelyvától, a szalmától, a liszt és a korpa szétválasztása, a hasznos megkülönböztetése a haszontalantól mind olyan tevékenységek, amelyek évezredek óta
tartanak. A kihunyt tüzek hamujában kevés nyom maradt. Többet megtudtak a
sírhelyeket, urnákat és szarkofágokat tanulmányozva a piramisok belsejében a
régészek – ott, ahol a lélek búcsút intett a testnek, ahol a kenyér az örök életbe
vetett hitet erôsítette. Az emberi közösségek múltja és történelme, ahogyan a
legendák és mesék, amelyek kísérik és kiegészítik, feloszthatók azokra, amelyek
a kenyér elôtt, illetve már a kenyér korszakában születtek. Püthagorasz szavait,
miszerint „az univerzum a kenyérrel kezdôdik”, annak idején a szorgalmas
Diogenész Laertiosz hallotta és jegyezte le.
A feltételezést, miszerint a hangyák mutatták meg az embernek, hogyan lehet
összegyûjteni és tárolni a magot, sokan elhiszik. Függetlenül attól, hogy nehéz
bizonyítani, sok összehasonlítás és metafora született belôle. A földmûvelônek
ahhoz, hogy fenntartsa magát és családját, „hangyaszorgalommal” kellett dolgoznia, a földeken olyan „sokan voltak, mint a hangyák”. Arról nem is beszélve,
hogy jó ember „egy hangyát sem taposna el”. A hangyák gyakran nagyobb
kenyérmorzsát cipelnek, mint ôk maguk. Példásak, mondanák erre sokan.
A kenyér általános fogalom, ugyanakkor konkrétum is. Sok hazája van, de
nem kötôdik kizárólagosan egy néphez, vagy államhoz sem. A nemzeteket
a kenyerük alapján is megkülönböztetjük, ugyanakkor egy országon belül is
különféle városokban, különféle tájakon más lehet a kenyérkészítés szokása, más Rodoszon, Cipruson, Krétán, Szardínián és Szicílián, Kairóban és
Alexandriában, az Adria keleti partján, Dubrovnikban és Rijekán, a nyugati
partján Velencében és Ravennában, Mallorcában és Menorkában. Azok az
országok, amelyek híján vannak a kenyérnek, boldogtalanok. Ám azok sem
boldogok, amelyekben csupáncsak kenyér van.
Nemzedékrôl nemzedékre hagyományozódott a tudás a gabonáról és a
kenyérrôl, a szerszámokról és más eszközökrôl, amiket feltaláltak és használtak.
Egyes tárgyak kinézete és alkalmazása hasonlóságot mutat: a teknô, amelyben
a tésztát dagasztják, hasonlatos a bölcsôhöz, amelyben újszülött ring, az ágyhoz,
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amelyben fekszünk, a koporsóhoz, amiben végsô nyugalomra helyeznek majd
bennünket. Hasonlít hozzá a bárka is, amiben ôseink átvészelték a vízözönt.
A korszakok, amiken keresztülmentek a különféle eszközök, hosszúak voltak
és bizonytalanok: a kovakôtôl és tûztôl a tûzhelyig és barlangig, a kapától és a
szarvas agancsától, amivel az elsô idôben szántottak, az igazi ekéig, a kôbaltától
a vasból kovácsolt késig és sarlóig, a malomkôig és malomig, amit szamarak,
lovak, vagy víz és szél hajtott. Mindezek meghatározták a kenyér múltját és
történetét. A korsó és az amfora is a testet szolgálta, szállítani lehetett benne a
gabonát. Agyag- és fémedények kölcsönözték a kenyérnek a formát, tartották
össze, hogy aztán lakomákon asztalra kerülhessen, vagy az oltárra áldásért ének
és ima kíséretében. Ezek az edények, formák inkább fennmaradtak, mint maga
a tészta. A kenyér teste halandó. (….)
Említésre érdemesek a régi hold kalendáriumok, amelyek szerint a levanteiak
mérték és számolták az éveket, ﬁgyelték az Esthajnalcsillagot, amely alkonyattól
hajnalig ragyog. Az égi jelektôl és az égitestek állásától csak annak a hite volt
fontosabb, hogy ezek valódiak és mérvadóak. Nehezen lehetne elgondolni, hogy
a nyári forróságnak és a téli fagynak nincs valami kapcsolata a kenyérrel és rajta
keresztül a testünkkel.
A testhez való viszony életkoronként változik, de napszakonként sem azonos,
nem ugyanaz éjjel vagy nappal, más a munkán és otthon, a pusztaságban és
vízparton. A kenyér közvetíthet test és lélek között, segít összehangolni, megtartani. Klazomenéi Anaxagorász feljegyzései szerint. „Nézzük a kenyeret. Növényi
részekbôl készülve táplálja testünk. De hát az emberi test sokféle összetevôbôl
áll: bôr, hús, inak, csontok, porcok, hajzat. Hogyan lehetséges, hogy ennyi
minden fenntartható az egyféle kenyérbôl? Lévén, hogy nem beszélhetünk
tulajdonságmódosulásról, nem tehetünk mást, mint elfogadjuk, hogy a test
sokfélesége megvan a kenyérben is.” Erre a feljegyzésre egy régi fordításban
leltem. A fordító ellátta a saját megjegyzésével – szerinte a görög ﬁlozófus a
kenyértôl elindulva jut vissza a gabonához, a búzától a földhöz, vízhez, tûzhöz,
az ôselemekhez és ôsprincípiumokhoz. Így kapcsolódik össze test és tápláléka
a temperamentummal, ami köztudottan lehet: szangvinikus, kolerikus, ﬂegmatikus és melankolikus. A különféle vérmérsékletû emberek ugyanazt a kenyeret
eszik – ám másképpen. Nüssziai Szent Gergely Kappadokiából, ôskeresztény
gondolkodó és krónikás hasonló kapcsolatot vél felfedezni a kenyérrel, mint a
materialista Anaxagorász: „Valamiképpen az emberi testet látjuk a kenyérben,
mert amikor magunkhoz vesszük, valóban testté lesz.” A testnek van saját
kenyértudata. Egyszerûen érzi és megérti. Befogadva azt, jól érzi magát. Mert
ki ne hallott volna a „kenyérjóságról”, „az erény szülôanyjáról”, „s a bölcsesség
nôvérérôl”?
Minden közösségben, ahol tisztelik a kenyeret, tudni való, hogy nem teszik
az asztalra hasra fordítva, csakis a hátán, egyenesen. Ha véletlenül leesne, gondosan felveszik, egyes helyeken még meg is csókolják. (észrevették már, hogy
szinte hangtalanul hull a talajra a kenyér, ha véletlenül kiesik az ember kezébôl
– lehet, hogy ez is egy jel?) Az arab országokban megmaradt a szokás, hogy
néhány helyen belenyomják a hüvelykujjukat a lepény tésztájába, hogy majd
könnyebben törjön, ha elosztják. Gondosan ügyelnek minden morzsára – ha
már leesett, legalább a madarak csippentsék föl. Így cselekedtek a szentek, a
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remeték és a próféták is. A kézrátétel a kenyérre ôsrégi rítus, amit átvettek a
keresztények is. Magában foglalja az áldást, a megszentelést és a fohászt is.
A legrégebbrôl fennmaradt írásos emlékek különféle kenyérkészítési módokat
ôriztek meg különféle gabonából és fûszerekkel. A tudománynak a mai napig
nem sikerült minden írást megfejtenie. Asszúrbanipál könyvtárának agyag- és
réztábláin, egyes hieroglifák nem teljesen érthetôek. A hozzáférhetôbb és
könnyebben értelmezhetô görög források szerint megállapítható, hogy az enkryphias hamuban sült, az aphtopyres parázson, az obalies kôlapok között, a kribanite búra alatt, s hogy az ortoyolanost borral dagasztották, a lekythiest olajjal,
a destreptitiest olajjal, tejjel és borssal is. Az elsô kalácsot mézzel édesítették
– Hellászban – és melitatesnek nevezték. A tésztába néha darabosra tört diót,
vagy mandulát hintettek, szárított fügét és datolyát, szentkenyeret és gesztenyét
és más termést, amelyek kedvére vannak a testnek és léleknek, és segítik az
emésztést. A szegények kenyerébe gyakran került olyasmi is, aminek nem kellett volna.
Már a legrégebbi írásokban találunk utalásokat arra, amelyek jelzik szellemi,
erkölcsi és társadalmi értékét: „az élet kenyere”, „könnyel dagasztott kenyér”,
„vendégkenyér”, „örök”, „áldott” vagy éppen „áldozati” kenyér, „angyalok
kenyere”, „az elhunyt kenyere” halottak napjára, kemény és szomorú, „szent
kenyér” mindenszentek napjára, ünnepélyes és néha keserû. Bizonyos gabonafélékrôl úgy tartották, hogy nem méltóak a kenyérhez, mint például a zab. A
természet hierarchiát állított fel közöttük, amit a körülmények gyakran változtattak. Sok elnevezés árulkodik a nyelv és kenyér viszonyáról – ebben a viszonyban benne van a test is. (….)
A gabona fejlôdése és minôsége elsôsorban a talajtól függ és annak termékenységétôl. Legjobb a fekete föld. Híres fajták, amelyek régen ismertek
voltak, mára eltûntek – például a „sumér”, vagy a „jemami fehér”, vagy a „jemeni ales” és mások. A gabona öregszik és meghal, akár az emberi test.
Az egyiptomiak kheminek nevezték a földet a Nílus partján – a föld neve
fennmaradt a kémiában, a görögöknek hála. A kémiai folyamatokról, amelyek
a kenyérkészítés során lezajlanak, keveset tudhattak azok, akik évezredeken át
dagasztották és sütötték: a fehérjék és a szénhidrátok arányáról és egymásra
hatásáról, a keményítôrôl, amely ragadós lesz és részben cukorrá válik, a cukorról, amelybôl alkohol lesz, hogy a széndioxiddal együtt gázt bocsásson ki, amely
megkeleszti a tésztát, s lyukacsossá teszi. Nem igazán ismerhették az élesztô
hatását, hogy mitôl lesz a tészta közepe világosabb és puhább, és mitôl barnul és
keményedik meg a héja – hogy végül kisüljön a kenyér, elnyerve végsô formáját
és ízét.
A kenyér illatán gyakran szentimentálisan nosztalgiáznak. Különféle emlékek
fûzôdnek hozzá, a gyerekkori kenyér illata, a ﬁatalságé, a régi és a mai, mind
egymáshoz kapcsolódnak és egymást erôsítik. Része az életünknek, a testünknek,
különleges tudás, – nem csak érezzük, de emlékezünk is rá, egyszerre ismerjük
és felismerjük.
Különféle szertartások és törvények szabályozzák kenyér és test viszonyát.
Közel-Keleten és környékén, a görög városokban és szigeteken, többek között
Krétán és Cipruson, Maghrebban, akárcsak Masrekban tilos volt a nôknek havi
vérzés idején kenyeret dagasztani. Azok a férﬁak, akik nagyobb mennyiségben
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készítették, kötelesek voltak leborotválni a szôrt a kezükrôl, letakarni a vállukat
és fejüket, hogy izzadságcsepp, vagy hajszál ne kerülhessen a tésztába. Csak
tiszta testtel közelíthettek a dagasztóteknôhöz és a kenyérsütô kemencéhez. Így
tehát a higiénia terjesztésében is része volt a kenyérnek. (…..)
A kezek vannak legközvetlenebb kapcsolatban a kenyérrel: a kéz, amely
dagasztja, veti és aratja, amely elválasztja a búzát az ocsútól, a szitában a lisztet a korpától, a kolduló és adakozó kezek, kezek, amelyek sóval és kenyérrel kínálják a vendéget a barátság és béke jeleként, ﬁatal, gyors kezek, avagy
éppen reszketeg öreg kezek. A feltámadt Krisztust is gesztusáról ismerték fel
Emmauszban – ahogyan magához vette a kenyeret, megtörte és tanítványainak
adta. A test ilyen gesztusok nélkül szegényebb lenne. A kezek jelbeszéde sokszor többet mond a szónál.
A víz összetétele is befolyásolja a kenyér milyenségét. Ugyanabból a gabonából
és lisztbôl, ugyanazzal a sóval és élesztôvel más lesz a kenyér, ha a vizet más
patakból, vagy kútból szerzik, más ha forrásból vagy folyóból merítik, a tó felszínérôl, vagy mélyérôl, gyors patakból, amely rohan lefelé a hegyrôl, vagy lassú
folyású folyóból. A tengervizet ritkán használják kenyérkészítéshez, nehezebben
oldódik fel, másként párolog, nem egyesül a többi anyaggal. Lehet, hogy azért
sem fogadja el a test, mert nem oltja a szomjat. (…..)
Az élesztô is fontos összetevô. Legrégebbi az a sörélesztô, amit már a
régi babilóniaiak és egyiptomiak is ismertek, a zsidók pedig a fáraók földjén
ismertek meg a számûzetésük során. Azt mondják, az elsô kovász véletlenül
keletkezett, amikor valaki részegen rádöntötte a sört a tésztára. Mások asszonyi ügyetlenség javára írják a felfedezést. Soha nem fogjuk megtudni, hogyan
történt. Késôbb az élesztôkészítés és -használat legkülönbözôbb módjai alakultak ki. A valódi jelentéséhez szimbolikus is társult. A kovásztalan kenyér és a
kovásszal készült kenyér között szigorú különbséget tettek a vallások, van, ahol
ellentéteket okozott. Volt, aki úgy gondolta, az élesztô egészséges, jót tesz a
testnek, mások szerint viszont káros és kárhozatba visz. A Sixtusi-kápolnában
az Utolsó ítélet címû freskón egy riadt asszonyt látunk egy darab élesztôvel
a kezében – kétségek között vergôdik, a mennybe vagy a pokolba visz-e az
út vele. A „bosszú kovászáról” olvasni a szent könyvekben. Ám olyan kovász
nincsen, amely a kukoricalisztet meghajtaná – a kukorica és az élesztô nem egy
tájról valók.
És amikor a kenyér a kemencében felreped, nem veszíti ízét. Marcus Aurelius
császár jegyezte fel önmagának kommentárjaiban, mielôtt meghalt volna a
régi Vindobonában. „Lássuk be, hogy a természetes következmények között
van kellemes és vonzó is, amikor például a kenyér sülés közben felreped a
pékek minden igyekezete ellenére, a keletkezett repedések sajátos formát kölcsönöznek a kenyérnek és hatásuk étvágygerjesztô (cupiditas edendi). Vannak,
akik éppen ezeket a sebhelyeket tartják a legízletesebbnek. A császár feliratai
akkor keletkeztek, amikor a pékségek fejlôdésnek indultak a régi Rómában és
egyre népszerûbbekké váltak. (….)
Voltak idôk, amikor éhség kínozta a mediterrán minden partját és a háttértelepüléseket. A Gilgamesben hét év szárazságot említenek, amikor nem termett
mag a kalászban. A Talmudban és a Bibliában is „hét sovány tehenet”, azaz
„hét szûk esztendôt” emlegetnek. Az Ótestamentum szerint a krónikák meg7

emlékeznek azokról az idôkrôl, „amikor éhség, pestis, üszög és ragya, sáskák és
hernyók tömege lepte el a Földet… vagy valami más hasonló baj és betegség”.
Prokopiusz bizánci polihisztor az ókor és a középkor határán kenyér nélkül
maradt tömegekrôl ír, „soványak és sápadtak”, olyannyira kiéhezettek, hogy
hajlamosak a kannibalizmusra is.
Az iszlámra áttért Egyiptomban is éhség pusztított a hidzsra szerint 341 és 343,
valamint 352 és 360 között. A Nílus alacsony vízállása okozta a gabonahiányt, a
rabszolgák és rabszolgatartók harca, a korrupt tisztviselôk, a parasztok kizsákmányolása, a beduinok lázadása, a patkányok inváziója és a járványok, melyek
falun és városon egyaránt végigsöpörtek. „Temetetlenül feküdtek az utcákon a
holtak, nem volt idô eltemetni ôket” jegyezte fel a régi arab krónika. A hidzsra
utáni 18. évet Medinában a szárazság évének nevezték (Amu-r-Remade). Egyes
följegyzések szerint a sivatag lakói csontvázból készült kenyeret is ettek. Al
Mustansir uralkodása idején teljes hét éven keresztül tartott az éhség. – A hetes
szám itt is az éhséghez és a szerencsétlenséghez kötôdik. (…)
A legnagyobb éhség idején, a legnagyobb nyomorban azt ôrölték meg és
dagasztották be a népek, ami hasonlított a búzához és a liszthez. Feldolgozták
a tönkölyt, pohánkát, zabot és kölest, adtak hozzá mákot, szentjánoskenyeret,
vagy gesztenyét, esetleg babot vagy lencsét, szezámmagot, szegfûszeget, ánizst, a
mediterrán déli partjain még szárított banánt és datolyát is. Ezek a kotyvalékok
renyheséget, szédülést okoztak. Kóválygó, éhes vándorok, koldusok serege
vonult egyik faluból a másikba, egyik vásárról a másikra, hogy megkaparintson
egy kis kenyérhéjat. Közben megpróbálták kóróból, füvekbôl, csalánból fôzött,
néha még földdel is összekevert „kásával” enyhíteni az éhüket. Ezt a kását még
meg is sütötték, ami lázas rosszullétet váltott ki belôlük, látomásokat okozott,
boszorkányokat és vámpírokat véltek felfedezni maguk körül, félrebeszéltek és
hallucináltak. A Szentföldre igyekvô zarándokok érezhették magukat hasonlóan,
amikor az útról letérve piramisokkal találták magukat szemben: a fáraók sírkamráit hatalmas magtáraknak nézték. Különféle járványok terjedtek, görvélykór,
nyavalyatörés, szamárköhögés, hasmenés, delírium, pestis. Legyek és patkányok,
a hajók legénysége áthurcolta a kórt egyik kontinensrôl a másikra. Európa 1346
és 1353 között, hét év alatt elveszítette lakossága egyharmadát. „Az ember az,
aki táplálkozik” ismételgették a bölcsek. Igazi kenyér nélkül elpusztult az ember
teste és ô maga is.
A börtönökben régen, fôleg a legnagyobb bûnösöknek csak vizet és kenyeret
adtak. Kenyérre és vízre ítélni valakit sokáig a rabság szinonimája volt. A test lesoványodott és legyengült, de mindennek ellenére sikerült néha egészen sokáig
életben maradni azoknak az összetevôknek hála, amelyek a legfontosabbak
számára: amelyek a legfeketébb és legszárazabb kenyérben is megtalálhatók. (...)
A festôk nem maradtak le az írók mögött, ami a nyomor, az éhezôk, sápadt
arcok, beesett szemek, meggyötört testek, kolduló kezek ábrázolását illeti. El
Greco nem csak az aszkézist és a vallási megszállottságot ábrázolta. Bizánctól és
Krétától, ahol született Castillaig és Toledóig, ahol megfordult, alkalma volt látni
a szûk esztendôk minden nyomorát. A kora ﬁrenzei festészetben is fellelhetô a
nyomor ábrázolása. A velencei festôk vidámabbak voltak – a Serenissima különbözô mediterrán földrészekkel kereskedett, még a Fekete-tengernél is, hozzájutottak így búzához is, behozták, megelôzve ezzel az éhséget, ám a pestist ôk sem
8

tudták elkerülni. A bizánci ikonokon a középkori szentek az éhezôkre hasonlítanak. Tekintetükön átsüt a vallási áhítat, ám a testük megkínzott és megtört.
Spanyolországból történt tömeges kiûzetésük során a zsidók nem csak éheztek,
de nyilvánosan megszégyenítették ôket az inkvizíciós autodafé során. Nem csak
a „tiszta vér” (limpieza de sangre) hiánya miatt, hanem azért is, mert meghonosítják a rituáléikat a keresztények között, kovásztalan kenyeret osztva Pészah
kezdetén. Egy darabka száraz kenyérért esdekelve tömegesen haltak meg a genovai gályákon, amelyekkel átszállították ôket az oszmán birodalom, Maghreb,
a Balkán területére, Isztambulba, Szmirnába, Szalonikibe, Szarajevóba. Jézus
Krisztus nevében üldözték el a zsidókat, Dávid nemzetségét. A széfardok és
marannusok (a marrano egyébként disznót jelent spanyolul) nem felejtették el
a saját kenyerüket – a macesz különféle változatait és azok elkészítési módját.
A menekültek egy része eljutott északra, ahol barátságosabb fogadtatásban volt
részük. Amszterdamban Baruch Spinoza hangja hallatszott: Deus sive Natura
(Isten vagy a természet). A keresztény Rembrandt lefestette új honﬁtársai megkínzott, elgyengült testét. Rajzaival illusztrálta Menasseh ben Israel rabbi könyvét, akivel összebarátkozott, úgy is mondhatnánk kenyeres pajtások lettek.
A rákövetkezô évszázadok a haladás és fejlôdés ellenére nem tudták elkerülni
a múlt kísértéseit és katasztrófáit. Egyik évben túl sok esô esett, a másikban meg
szárazság pusztított, a harmadikban elfagyott minden. Volt ahol megrohadt a
búza a földben, másutt elsorvadt a kalász, itt is, ott is odaveszett a kenyérgabona.
A krónikák, ki tudja hányszor számoltak be szûk esztendôrôl. Fekete betûkkel
lett beírva a kalendáriumba 1420, 1693, 1816, 1819 és még néhány esztendô.
Feljegyezték, hogy 1709-ben egészen a tavasz közepéig elnyúlt a tél és elfagyott a
vetés. Százezrek halálát okozta. Aztán jöttek újabb „jégkorszakok”. Rövidebbek
a korábbiaknál, de úgyszintén végzetesek. Nem csak az északi tájakat sújtották,
de a mediterránt is, Szardíniát, Mallorcát, Szicília egyes vidékeit, sôt még Ciprust
is. Kiéhezett, elgyengült testek kavarogtak a valóságban és képzeletben.
A tengerészek és kalandorok azért indultak Indiába, hogy ott majd rizsföldeket találnak. Helyette kukoricára leltek, amit könnyû termeszteni, ekézés
nélkül, gyorsan nô, nagy szemeket hoz, aratni sem kell, csak letörni. A krumplival együtt hozták be, helyettesítve a kenyeret és enyhítve az óvilág éhségét. A
test megmenekült.
A modern idôkben gépek váltották fel a parasztok és az aratók kezét, a
molnárokat és pékeket, az asszonyi segítséget. A kenyér gyártását iparosították, maga a termék pedig köznapivá, banálissá vált. Talán Vergilius volt az
elsô a költôk között, aki arra panaszkodott, hogy a kenyér, amit a birodalom
fôvárosában sütnek nem olyan ízû, mint amit az édesanyától kapott gyerekkorában szülôföldjén, Mantovában. Sok évszázaddal késôbb Gustav Flaubert
szokatlan szótárában (des idées recues) így kiált fel: „Fogalmunk sincs, miféle
szemét (saletés) van a kenyerünkben!” A test megérzi ezt, próbál védekezni
ellene, gyógyítja magát, néha fellázad.
A kenyér sokáig az ember alapvetô tápláléka volt, van ahol még ma is az, s ha
került mellé még valami: adalék, companatico, az csak kiegészítette. A szerepek
megváltoztak – mára a kenyér lett elhagyható kísérô. Errôl is meg lehet különböztetni a gazdagokat a szegényektôl: mit jelent nekik a kenyér? Az emberi
testnek ezzel is szembesülni kell.
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Az ember történelme és múltja, a kenyér történelme és múltja párhuzamos.
Kapcsolatukban kezdôdtek és végzôdtek birodalmak aranykorszakai és a
zavargások idôszakai. A kenyér materiális története, ha szabad így mondani,
ismertebb a bölcseletinél. A kenyér ﬁlozóﬁatörténete magában foglalja a kenyérrôl való tudás mellett a hitet is, amivel felruházták. Egyik és másik megközelítésben is felmerül a kérdés: „Mire képes a test? Mit bír ki a test?” Kenyér nélkül
nem bírja ki. Az ember lénye öltött testet benne. „ A kenyeret gabona képében
szülte a Föld. Az esô öntözte. Az ember meghonosította” – így prédikálta szent
Augusztin az afrikai pusztaság közelében.
Kenyér és test egyesülnek az úrvacsorában, az átváltozásban, az eukarisztiában,
a vallásnak abban az igyekezetében, hogy megmentse az embert a rossztól. A
modern idôk gondolkodói és tanítói inkább naiv és szent magyarázatokat fûznek
a kenyérhez. Társadalmi követeléssé vált. Bekerült a politikai programokba. A
világ felszabadítására és megváltozására sarkallt.
(Részlet A mediterrán égi és földi kenyere címû könyv bevezetôjébôl.)
Fenyvesi Ottó fordítása

Cecilia Stivegik (Svédország) alkotása
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Boro Draskovic

Mediterrán mandala

A legôsibb színházi forma szerves része az antik tájnak, fával, cserjével kijelölt üres tér a mediterrán dialektika kellôs közepén: a szertartás, a rítus szent
helye, Polükleitosz kör alakú játéktere Epidauroszban, ebbôl a legelterjedtebb
formából alakult ki késôbb a dobozszínház és minden más színház alaprajza. A
könyv, de a színház is mint valami végtelen gyûjteménye a világnak, mindent
magában foglal: az embert, mint minden dolgok mércéjét, de Prokrusztész ágyát
is, Orpheuszt és Szüsziphoszt, labirintust és tükröt, isteneket és állatokat, kagylót és útkeresztezôdést. Ezeken a színpadokon már bemutatták az egész világtörténelmet költészetbe ágyazva, ahogyan Arisztotelész megmondta. Elolvastak
és eljátszottak, pontosan leutánozva vagy éppenséggel megváltoztatva, minden
nagy témát: a lét titkát, szerelmet, szabadulást, halált (Beleértve Laza Kostic
epekedését az idôk után, amikor a csatatér színházzá változik. Ám a valóságban gyakrabban történik ennek a fordítottja, amikor a színházból lesz csatatér,
romhalmaz.) A mediterrán története a háborúk és egymást követô ideológiák
története, de az igazi arcát mégis az alkotásokban érdemes keresni, a könyvekben, amelyek nem ismernek határokat. A tengerben, a hangszerekben, makettjét
összerakhatnánk a színpadok sorából…. Amióta ott látható Boschtól A gyönyörök kertje és Bach zenéjét hallani, Madrid nem ugyanaz a város többé. Bécset
Brueghel Bábeltornya változtatta meg. Ez a két példa is elegendô bizonyíték
arra, hogy a mediterránban benne van észak is.
A „mediterrán identitás” a különbözôségek egységébôl származik, – mondhatnánk akár ellentéteket is: az olajfa ága a tolerancia jele, de Camus Közönyében
(L’Étranger) a napfény a gyilkos kés hegyén csillan meg, a Bábel tornya mediterrán képzelet, ugyanakkor globális falu. A mediterrán mindenekelôtt élet- és
gondolkodásmód, egészet alkotni olyan részekbôl, amelyeknek nem a hasonlóság a legfôbb tulajdonságuk.
Szent Száva ködben úszó mitológiai szigetként tekintett erre a földrészre:
Nyugatról nézve Kelet vagyunk, Keletrôl pedig Nyugat. Leonardo da Vinci sarkosabban fogalmazza meg a tételt: minden pontban ott van Kelet és Nyugat.
Másképpen is mondhatnánk, mediterránabbul: minden pontban érintkezik,
egyesül Kelet a Nyugattal, ami úgyszintén mediterrán tanulság. A greenwichi
meridiánon állva az ember balfele Keleten van, a jobb meg Nyugaton. A test e
skizofrén állapotának ellentmond a világ megbonthatatlan egységének velünk
született érzése. A mediterrán ennek a megfáradt civilizációnak az anyaméhe,
az ideák koncentrikus körökként terjednek az idôk kezdetéig, az ôs anyaméhig,
hogy megtermékenyítve megforduljanak nagy koncentrikus köröket leírva tékozló fiú módjára hazatérjenek. Ilyen a mediterrán képzeletbôl származó színház
is. Tartalma az az alkotóanyag, szubsztancia, amelybôl a modern színház kinôtt
és amelyhez állandóan visszatér a maga próteuszi sokoldalúságában. A színház jóval megelôzte a nyomtatást. A dráma az akció utánzása, nem maga az
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akció. Az ógörög filozófus ma a virtuális valóságot könnyen imitációnak nevezné, a digitális színész soha nem lesz más, mint a mediterrán „árnyék árnyéka”.
Amennyiben az autodafét is elôadásnak vesszük, akár ôsszínháznak, megállapíthatjuk, hogy a mediterrán színházban sok a valóság elem: része a tûz, víz, levegô,
föld. E korlátozott terjedelemben nem áll módunkban példákat sorolni, amelyek
a mediterrán színház legkülönbözôbb módjait mutatnák. Legalább egyet azért
említsünk meg végezetül. Az epidauroszi színház igazi zarándokhely volt, ez a
különös kôalakzat heraldikus jel lehetne a vizuális mûvészetek címerén a kamera mellett.
Görögország a félelmetes „politikai erdôtüzek” ellenére is gyönyörû minden évszakban. Itt nem csak a mûvészet, úgy tûnik nekem, hogy az egész élet a
szabad ég alatt zajlik. Ebben a természetes megvilágításban minden színházzá
válik, ebben a világban minden látvány, az ember egybôl szemlélôdô lesz – egész
Görögország maga a látvány. Akárcsak az egész mediterrán.
Egy tudós, aki a drámamûvészet eredetét kutatja, úgy véli, a rituáléból akkor
lett dráma, „amikor a régi hitet újfajta hit váltotta fel”. Egyfolytában átalakulások tanúi vagyunk: „Igen, Budva város is és színház is”, a tudós magyarázat
egybôl a dolgok közepébe irányít. A Haga Sofia templom elôször táj volt, azután
dzsámi, majd múzeum. Az eltorlaszolt provance-i autóút maga az élô színház a
közlekedésrôl. Az újságok a hagyományos esküvôi szertartás felelevenítésérôl
cikkeznek egy kis faluban, Portariában, a parasztok délelôtt eljátsszák, hogy
átviszik a menyasszony hozományát a vôlegényes házhoz, késô délután pedig a
vôlegény hozzálát a menyasszony kikérésének ceremóniájához – az ôsi szokásokból folklór lesz. De említhetném a hangulatos vacsorát is a zajos Nesebarban egy
lépcsôn, vagy egy forgalmas olasz utcán, egybôl egy színházi elôadás kellôs közepében találjuk magunkat – emberek és történések vég nélküli sora hömpölyög
a lépcsôkön le-fel, elôttünk és körülöttünk. Az érzékeny operatôr visszamegy a
szállodába a kamerájáért: ebben a jövô-menô ezer arcban benne van az érett
nyár egész mitológiája. A magyarázatok szerint a dráma Dionüszosz borünnepeibôl származik – a spanyolországi Campo Vijeo-i, logronoi borfesztivál lehet,
hogy ennek a távoli visszhangja: turistaszínház. Az idô vasfogaként sorakozó
egyiptomi régészeti leletek, romok bejárása kész történelmi színház…. stb. stb.
Az arab közmondást parafrazálva, ha meg akarjuk határozni a földközi tengeri
kör geopoétikai sugarát, akkor azt mondjuk: a mediterrán addig terjed, ameddig
a szôlôskertek és a mûvészet. Így tekintve a mediterrán-körhöz tartozik az egész
földteke. Mediterrán színház tehát napjainkban minden olyan hely, amelynek
középpontjában az ember áll, s ennek a színháznak a legfôbb akciója, harc a teljes szabadságért. Az új mediterrán mûvészet tudja mit akar és hogyan tegye. Még
egyszer visszatér a kezdetekhez, azokhoz az archaikus nyelvekhez, amelyek ôrzik
a népek lényét, azokhoz a legfontosabb mítoszokhoz és legendákhoz, amelyek
összefüggnek napjainkkal, azokhoz a körülményekhez, amelyek egyetlen más
égövre jellemzôek, de rajta keresztül az egész emberiségre.
Ám meg kell mondani, a mediterrán nem csak a metaforák, de a paradoxonok
éghajlata is. Hogy csak a legfrissebbet említsem: elalszol a mediterrán szülôföldeden és egy tenger nélküli államban ébredsz fel.
(Boro Draskovic szövege a Szerb PEN Club regionális konferenciáján hangzott el
2006-ban, Belgrádban)
Fenyvesi Ottó fordítása
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Senko Karuza

Novellák

Ablak
Reggeli kávé a téren, mindenkit örömmel fogadunk kis közösségünk szûk baráti körébôl. Háttal
a falnak dôlve nézzük a tengert, de úgy ülünk, hogy közben azért szemmel tartjuk az egész teret is,
figyeljük az embereket a többi asztalnál, azokat, akik késôbb bukkannak fel a sarok mögül, s akik
mielôtt helyet foglalnának, úgyszintén a végtelenség felé fordítják székeiket, olyan várakozással,
akárha a színházban. Van, aki a tenger helyett inkább a fejünk fölött kitáruló zsalugáterekre mered,
ahogy Anka néni az elsô emeleten ujjatlan, virágos ruhájában belegabalyodik a támasztó vasakba,
amik arra az esetre vannak, ha feltámadna a szél, nehogy összetörje a lamellákat, amelyek több mint
száz évesek és mégsem kezdte ki ôket a szú. Amikor a százkilós nô karba font kézzel ránehezedik a
kôperemre, mellei, mint két gumilabda, úgy ugranak elô, akár egy húszévesnek. Kezdôdhet az elôadás, az ablak színpaddá válik, mi pedig jól nevelt publikummá, bár mindig akad valaki, aki beszól
valamit, ám gyorsan megkapja a magáét megszégyenítô válasz formájában a magasból, mindenki füle
hallatára, egyben a többieknek is tudtára adva ezzel, hogy a szokásokat tisztelni kell. Reggel van, még
fel se ébredtünk igazán, kell egy kis idô, hogy magunkhoz térjünk, legalább amíg megisszuk a kávét,
hogy egyáltalán képesek legyünk beszélgetni. Az a szamár meg biztosan nem aludt egész éjszaka, ki
tudja merre kódorgott.
A királynô egy idôre eltûnik, kitartó hódolói fél óra múlva láthatják újra, már kifestve, a haja csikófarokban, szemmel láthatóan felkészült a komolyabb beszélgetésre, akár egy kis csetepatéra, ha rossz
napja van. Várakozón, a láthatatlan kezek által kinyitott konyhaablak felé fordítjuk tekintetünket,
amin kicsapódik a fehér csipkefüggöny, amit a szél, vagy a huzat cibál és felfúj, mint egy hatalmasra
püffedt hasat – ebbôl tudni, hogy van élet a házban.
Délután, amikor a nap teljes erejével a homlokzatra tûz, Anka néni behúzza a zsalugáterszárnyakat, összekapcsolja ôket, de mögöttük a félhomályban továbbra is ott sejlik az arca, most mintegy
titkosan, kíváncsian, egészen másként. Viselkedünk, még akkor is, ha tudjuk, most vélhetôen nem
figyel, mert sose lehet tudni.

Falu
Tényleg van egy falu a szigeten? Képzeljük azt, hogy turisták vagyunk nyári szabadságon és megkérjük házigazdánkat, üljön autóba velünk és mutassa meg a sziget belsejét. Nem értjük, miért ellenkezik ilyen határozottan, a teraszon együtt töltött órák és ennyi együtt elfogyasztott bor után az lenne
a normális, hogy csatlakozik hozzánk. Sajátságos vendégszeretete végképp megfejthetetlen, amint
utánunk néz a küszöbrôl, amikor nélküle indulunk el az ismeretlenbe, amelytôl nem várunk semmit.
Abban a tengertôl távolabb esô térben úgysem lehet semmi, ami annyira érdekelne bennünket, hogy
kitöltse a napunkat, gondoljuk az elsô percekben, amint megérkezve megfeneklünk a porban, s nem
tudjuk eldönteni, hol parkoljunk. Megállunk a kihalt falu bejáratánál, körbenézünk a kôfalakon és
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nem értjük a hirtelen ránk törô lelkesedést és örömet, ami a rozmaring és a levendula illatával együtt
jár, s csodálkozunk, mennyire más illata van a földnek, mint a tengernek, miközben átvergôdünk a
bozóton az elsô házakig. A téren rájövünk, hogy ez tulajdonképpen város volt, fantasztikus gondolataink támadnak, annak ellenére, hogy nem vagyunk költôk. Naná, hogy eszünkbe jut, vehetnénk itt
egy házat, esetleg megszerezhetnénk akár az egész falut. Bizonyosan valami félreértés folytán költöztek el innen mind az emberek, hiba elhagyni az ilyen egyértelmûen ôsi, paradicsomi tájat, istenek
lakhelyét. Félig-meddig már szinte tulajdonosként arról ábrándozunk, hogy ülünk valamelyik teraszon azon szerencsések társaságában, akiknek éppen bort tölt a fôkomornyik, a teli pincébôl kínálgatva a legjobb nedûket. Már nem is hiányzik a tenger, annak ellenére, hogy a tüdônk kopoltyúvá
változott és minden lélegzetvétel sóhaj is egyben.
E fenséges nézelôdés során, melyben azt vizslatjuk, mely udvarok lehetnének birodalmunk legfôbb ékei, kifeszített drótba ütközünk, mögötte birkák hûsölnek. Ettôl hirtelen felébredünk és oda
a hatalmunk, mert rádöbbenünk, az egyetlen és valódi tulajdonos itt a juhász, kicsit visszahôkölünk,
mintha elnézést akarnánk kérni a betolakodásért, de semmi gond, tessék csak jönni, már csak én
maradtam itt egyedül – mondja s ránk zúdítja a meséjét. A magány és a hosszú hallgatás mindennél
bûbájosabb nyelven szólal meg. Már megint lelkesedünk, de most másként. Istenem, nem is hittük
volna, micsoda története van itt a legkisebb porszemnek is, amihez képest a nagyvilág zavargásai
eltörpülnek. Csupán az nem derül ki számunkra igazán, miért nincs senki a juhászon kívül ebben az
édenkertben. Hiába firtatjuk és ismételgetjük a kérdést, nem tudunk meg többet a kijózanító válasznál: elmentek az emberek oda, ahol jobb nekik, bizisten így volt!

Déli szél
Állunk a parti sétányon a kilátó alatt, zsebre vágott kézzel, már harmadik napja nézzük, hogyan
rángatja, dagasztja a tenger a hajókat és nincs mit tenni, csak várni, közben lehet szidni az építôket,
akik rosszul alakították ki az öblöt annak idején, mindenki tudja, hogyan kellett volna betájolni, csak
a mesterek nem tudták, találgatjuk, ki mindenki hibázott a kialakításánál, ki mirôl feledkezett meg.
Mindenki tud jobb öblöt ennél, amely védettebb a viharban, mint a miénk, de hagyjuk a másét, ne
irigykedjünk – el is felejtjük gyorsan. Így, hogy mozdulni se tudunk, a déli szél, a jugo teljesen megváltoztatja az életünket, s nem tehetünk ellene semmit, magunkban beszélünk, vakmerôvé válunk és
semmit sem szégyellünk, egyedül vagyunk a világûrben, amit a saját méretünkhöz igazítunk. Akár
szárazföldnek is képzelhetjük a szigetet, fütyülünk a hajóra, amely ma sem érkezik meg, ne is jöjjön
holnap se, soha többé. Van saját orvosunk és papunk, vannak szôlôskertjeink és juhaink, halunk és
hajóink, van zászlónk és vannak gyáraink és mi bajunk lenne, ha megint önálló állam lennénk, mint
egykoron. Bár nem olvastuk Thomas Moore-t, ebben a pillanatban úgy tûnik, jobban megérthetnénk
bárki másnál. S mindaz, amit tudni róla, a tanításai éppen itt és most állnak össze egységes egésszé,
úgy mint sehol máshol. S vajon azt tudjátok-e, kérdezi egy nagyokos, hogy amikor Dubrovnik önálló
városállam volt, déli szél idején, nem mertek semmilyen fontos döntést hozni? Hogyne tudnánk,
válaszoljuk készséggel, de inkább azt kérdezd meg, hogy szereztek államiságot? Aki nem tudja a
választ, máshová néz, elfordítja a fejét, mi viszont az egyik lábunkkal büszkén kilépünk egy kicsit
elôre és közben az eget kémleljük, hadd lássák, hogy nekünk nem veszi el a józan eszünket a jugo
és soha még ennyire nem voltunk urai önmagunknak. Valaki az órájára pillant. Dél van, ebédidô,
csendben szétszéledünk, az állam szétesik, holott, ha délutánig nem jön meg a vihar, s a jugo nem
fordul át bórába, könnyen megválaszthatnánk az állam új elnökét.
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Búzás Huba versei

Bacchus tenyere
Virgin 28. születésnapjára
olykor a mű a gyönyör megtestesülése,
s a szó, bár benne tétova vagy meglepett,
cikázik, vibrál, jajj, hogy le ne késse
a kéjt: Bacchus simítja testedet
– talán a tenyere vagyok –
az ölelése – érzed? – száz csudát tehet:
fölgyúlnak, mint a lángoló napok
kebled csöpp gerberái – mind e
varázslat bárcsak félmarok,
kacag a vágy, szerinte
még sincs nagyobb – lecsuklik pillád, est-palást,
szeméremajkad harmattal terítve,
fölizzó csókod édessége, lásd
– és megbocsásd – villant ma szinte
egyetlen őrült látomást

Virginnel a koncerten
örvénylik már, akár e vegyeskari ének,
terem, tömeg, homály s mellettem ő, amint
Kodály repítő Missa brevisének
tornádója dübörg, keze tapintja
arcomat, míg röppenek...
csak szárnyalnék? talán – szoborként – odakint:
mint vágy Milles kertjéből, förgeteg,
vagy mintha, hát, csak arra járnék,
a Pokol kapuja – egek! –
Rodin parkjában árnyék?
lenn undokodik már-már minden földi szenny,
de visszatart, maradj, hová e szándék?
és megragad, szeme sikolt, ne menj,
ígéri, óh, velem ma hál még,
mert az az éj... lehet, a menny
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Idônk
időnk, mely se nem pillanatnyi semmi – mélán
sodor a hátán, hömpölyög, oly ostoba
folyam, nem tudja, szükség van-e még rám,
csak szétmos, ronggyá, mint egy mosoda –
se nem túl örökkévaló:
nem látta, tapinthatta senki sem soha,
mégis, ha belelépsz, oly sajgató,
de partra lök: a századik tus,
vizén egy kísértethajó
ijeszt, majd kényszerít, fuss...
merő rosszindulatból mondom, el ne hidd,
hiába futsz vagy úsznál: égi Nílus,
a még-itt és a már-nem-itt
két csusszanó, bősz krokodílus
fal föl... vagy... rád se hederít

Marie Gauthier (Svédország) alkotása
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Kontra Ferenc

Ahol az angyal állt

Csak gondoltam rá, egészen addig. Belepte a sárga por a takarómat, és
mielőtt lerázhattam volna róla, valaki megállította gyengéden a kezem, hogy
ne bántsd, hagyd nyugodni még ezt a pillanatot, míg aranylik a szemed előtt.
Mintha egy kiskutya futott volna ki elém az utcán, olyan ártatlanul remegő
tagokkal, hogy mentsem meg a forgalomtól, ami úgyis odavonzza, sorsát úgysem kerülheti el, és ha nem teszem meg, sohasem vicsorítaná majd rám a fogát,
ha felnő; egyszeriben végigfutott a gerincemen egy érzés, hogy jólesik nem
bántani a gyengébbet, amilyen ez a furcsa, porszerű szállongás. Alaktalansága
ellenére takarószerűen melengetett, és olyan megnyugtató maradt, hogy sokáig
eltartott, nem mozdultam, mert csak addig tart a pillanat, és máris vége. Hason
feküdtem, és ahogy emelgettem a fejem, újra felfedeztem valamit, amire egyébként sohasem figyeltem, talán ilyenkor ébredhet az ember öntudatára, amikor
rájön, hogyan rakja sorban egymás mellé az emlékeit, mint a dominókockákat,
és tudja, hogy hány pötty hány fehér pötty mellé illik a sorban, mint a semmi a
semmihez. A fekete kockák és a krém a cipőre, ilyen sötét és rossz szagú játék
vett még körül egy darabig. Csak arra emlékszem, hogy olyan rövid ideig tartott
az érzés és a látvány, mint amikor egy angyalszárny álmomban megérint, amit a
felettem elnyúló, leereszkedő pókhálómaradványok és a súlytalan tollpihefoszlányok formájában töröl az ébredés pillanata; visszaengedtem lassan a fejem a
párnára, és figyeltem, ahogyan a hajnal fénye keskeny utat rajzol előttem srégen
a padláson.
Az ébredés után nem ismertem a helyre, ahol elaludtam, túl gyorsan váltott
az arany feketére, pedig ugyanannak kellett lennie. Felismerésre kényszerített
a gondolat. Valami faliszőnyeg heverhetett mellettem, kacskaringós mintájából
csupán a meggybordó őrizte meg zamatos gyümölcsszínét, nem kopott meg, és
nem koszolódott össze, mint a többi szín, hanem egyenletesen, környezetéből
kiemelkedve maradt meg, és állhatatosságával megnyugtatott; sokszor simogattam, mint egy kiscicát, ami nekünk sohasem lehetett. Mert elárult volna bennünket. A kutyáról nem is beszélve, pedig igazán szerettem volna. Egy kutya még
labdázni is megtanul.
Ha nem tudtam elaludni, megérintettem, mellettem hevert kupacban a bordó
kelme, hogy magamra húzhassam takaróként, ha nagyon fáznék, de sohasem
akartam annyira fázni, nem akartam gyenge lenni, mert felértem ésszel, hogy
többé soha nem szabad gyereknek lennem; közben elképzeltem, hogy ilyen a
gazdagok színe, ilyent terítenek a földre, szobáikat bevonják melegével, ilyen a
felöltőjük, ilyen lehet a boldogság puhasága. Néztem, hogy itt van-e még.
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De most minden visszaálmodhatatlanul hideg és szürke lett körülöttem, mintha az aranyport sohasem láttam volna, és a furcsa tekintetű angyal már anyám
hangján suttogta, hogy ébredj szépen, hagylak még öt percig nyújtózni, aztán
gyere gyorsan, kelj fel, hisz ilyen a januári nap, bármennyire is hidegnek tűnik a
deszka, a lavórban a víz, mozgasd meg a kezed és a lábad, húzd a papucsod, ne
gyere mezítláb a porban, mozogj már, a füled is, megdörzsöllek a törülközővel,
ettől felmelegszel.
Megszáradt az inged. Látod, ilyen a királykék!
Megtanultam sorban a színek és hónapok nevét. A gerendán átvetett rongyok
hosszú sora alatt kupacokban hevert minden, ami „jó lesz még valamire”. Tea,
keksz. Tea, keksz. Tea, keksz.
Elég volt az ásítozásból, fogd azt a táskát, és indulunk!
Nem tudtam hová, még forgattam a számban a száraz kekszdarabot, és egyáltalán nem örültem annak, hogy folyton idegen szobákból kell kivinnem mások
szemetét.
Aztán vissza. A kopott bútorokat anyám hordta össze, úgy emlékszem, a szekrény volt az utolsó, amit már darabonként én hordtam fel. Évek törmelékei
maradtak körülöttünk.
Tea, keksz, és fáradtan dőltem a matracra.
Azt hittem, soha többé nem jön vissza az angyal. Szürkületben bóklásztam.
Most sem láttam, nem volt arca, nem burkolt aranyba egyetlen pillanatra sem.
Maradt a sötétség, csak a hangját nem felejtem el. Mintha sokszor mondta volna
el, hogy biztosan megjegyezzem. Mint a sokszor elmesélt mesét.
Emlékszel, amikor kidobtad a régi rongyokat, és ahogy homályos szemmel,
kinőtt ingben felkeltél, megajándékoztalak a reggel mosóporillatú tisztaságával
és a tél hóra festett árnyékjátékaival. Tekints ki a párás padlásablakon, gyere ide,
és tekints le a városra, ahol otthon leszel, és sohase felejtsd el, hogy csak rajtad
áll, milyenek lesznek a hajnalok, milyen ember leszel. Beszórtam előtted az utat
láthatatlan kaviccsal, ami hamarosan eltűnik a szemed elől, nem érintheted meg,
össze sem gyűjtheted a kavicsokat a tenyeredben. Mindenkinek csak egyetlen
lehetősége van az életben, hogy rám hallgasson, és olyannak lássa a gondoskodásomat, amilyen valójában: rajtad áll, hogy még sokszor érzel-e, látsz-e hasonlót, amikor felkelsz. A város visszatekint rád, és ha megfogadod, amit mondtam,
akkor nem leszel idegen; meglátod, erőt ad akkor is a hangom, ha soha többé
nem szólítalak meg. Ha mégis belesötétednél egy hasonló hajnalba, akkor jusson
eszedbe az aranypor. Ha már nem tudod megajándékozni magad semmi jóval,
akkor ez nem is a te városod, akkor másutt a helyed. Mert az utcák, a terek is
élnek, visszaköszönnek, ahogyan az emberek, és ha fázol, ha szomorú és éhes
vagy, akkor is körülvesznek, sohase felejtsd el, mert más többé úgysem ismétli
el. Azt akarom, hogy maradj, meg akartalak erősíteni a hitedben, amikor talán
még nincs is bizalmad semmiben, mert homályos innen a kilátás, de majd meggyőződhetsz arról, hogy nem másokon múlik, hol teremtesz otthont magadnak,
a hóra szórt arany háztetői borítják a jövőd.
Emlékszel a hóra? Álmodban újra felkeltél, mint a holdkóros, és csak a táblát
láttad, amit megjegyeztél, a város nevét, pedig olvasni sem tudtál, mégis felismered. Ha újra látod, itt leszek, és hogy hihess a szavamnak, emlékezz rá, hol
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volt ez a hely. Ha nehéz lesz a hátizsákod, ha egyedül maradsz, gondolj erre a
téli reggelre, amikor még azt hitted: a szárnyakat láttad a káprázatban, és ahol
az angyal állt, többé már senki sincs, egyedül maradtál mezítláb az ablak előtt,
és egyszer fázni is jólesett.
Ettől kezdve körülöttem minden olyan élesen kettévált, mint a láng és a víz,
mert ami ezután következett, az lehúzott a porba, és az ablakban a tiszta felhő
üszkös lett a vonatoktól. Úgy hangzott a közeledésük, mint amikor álmomból a
rémség és gyűlölet patkánya riaszt fel.
Te meg mi a fenét keresel itt?
Összehúztam magam, és figyeltem a vörös hajú kis törpét, akinek a visszfényben szinte lángolt a haja, és szabálytalanul, hadarva beszélt.
Halljam, ki vagy te? Hogy mersz a játékaimmal játszani?
Úgy támadott, hogy közben félt.
A te játékaiddal, kérdeztem bizonytalanul.
De ő továbbra is fölényeskedett, hiszen elegáns kabátot, piros kockás sálat és
csatos bőrcsizmát viselt, én pedig a földön hevertem, pontosabban egy matracon,
és fogalmam sem volt arról, hogy ez meg ki lehet.
Ekkor jelent meg anyám az ajtóban.
Vissza akarom kapni a játékaimat, amit elloptak tőlem, harsogott tovább a
törpe, mint aki azt a látszatot próbálja kelteni, hogy felsőbbrendűségéhez kétség
sem férhet.
Anyám nem vitatkozott vele, bennünket már alaposan megedzett a város.
Elmondta egyszerű szavakkal, hogy mindenki pontosan értse: igen, az állomásfőnök fia itt szokott játszani, tehát itt vannak a játékai, továbbra is a tulajdonában
maradnak, senki el nem vette tőle, hiszen az övé, bármikor magával viheti, de az
sem lenne rossz, ha ti ketten barátok lennétek, és esetleg együtt is játszhatnátok,
a barátok megosztják a játékaikat.
Micsoda, képedt el a vörös törpe, még hogy én osztozzam vele?
Jól van, akkor viheted a játékaidat!
És mit kerestek az én padlásomon? Ki adta nektek?
Az ilyen kisgyerekek, mint te, még nem rendelkezhetnek saját padlással, és
nem is tegezhetnek le senkit.
Erre elbizonytalanodott.
Akkor gyere vissza, ha esetleg meggondoltad magad, nyugodtan játszhatsz
tovább, mi nemigen leszünk itt napközben, nem zavarunk téged. Nyugodtan
játszhatsz egyedül, mint eddig.
Egyre kényelmetlenebbül érezte magát, már nem is akart semmit, inkább hátrálni kezdett, és gyorsan lemászott a vaslépcsőn.
Anyám szórakozottan ingatta a fejét, ami azt is jelentette, hogy ilyen helyet bármikor találunk, nem kár érte, de azt is jelentette, hogy ez könnyű eset volt, lesznek ennél nehezebbek is. Mosolygott, mint mindig, amikor indulnunk kellett.
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Petrik Iván versei

sorozatos tévedések
szebb mint a tenger ne térj ki ilyen
nyíltan használj pontos fogalmakat
különösen ha távolságra mutatsz
mond azt kék szem és világos
utalásokkal operálj valahogy így pengével
sem ejthetni rajta sebet
mert megfoghatatlan mint egy
áramkör körvonala sincs melyben
egykor elveszett
vissza-vissza-visszatér
de nem lehet
az ablaküveg belső felén csordogáló
átlátszó mindig-jelenben
az orrunk előtt sejtve
lélegezve könnyezve éhezve
ajándéknak elfogadhatatlan
kimondva felfoghatatlan
ha rágondolok
mindig azt a rizsporos jelmezt látom
vagy
üres nyaralók szobáit egy
húsz éve elmúlt nyáron a Balatonparti álmos promenádon s legyen
a vége parancs megtagadhatatlan
szép oltalom ne keresd
tovább itt vakon csak akkor érhetsz
hozzá ha elhagyom
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Október elején
Eső áztatja szét a virágágyásokat: ez van.
Meg a falnak döntött napernyőt,
a kerti asztalon összegyűlő tócsát,
a tócsában remegő árnyékként a ház falát,
a ház falán a dupla szárnyú üvegajtót,
s benne bizonytalan fénytörésként –
Utóidény, annak is a legutolja –
magától gyullad meg kezemben a cigaretta,
s keserű dohányszemcsék hullanak
szám széléről a zakómra.
Az elrozsdált radiátor titokzatos
bordái közül víz csöpög
a frissen fertőtlenített/felmosott linóleumra.
Az eső kéretlen konkurenciája.
Ha pedig úgyis mindegy hol vagyok,
kalapot veszek (az étterem bezárt, a strand nem nyitott ki,
Téged nem látlak sehol), s
frissen vásárolt ballonkabátomba burkolózva
lesétálok a közértig.
(Mégis előbb még a konyha felé kerülök,
a forró mosogatólé gőzében
talán mérnek még egy kis mákos metéltet
alumíniumtálcámra.)
A bolt előtt egy fiútól talán újságot veszek.
Később majd szórakozottan végigfutom a híreket.
De egyelőre még azon morfondírozok,
hogyan akadályozzam meg, hogy
életem végtelen hosszúra elnyúljon.
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macskás önarckép
egy pillanatra egy egész pillanatra
már megint csak magamra gondoltam
a villanypózna fölött az őszbe hajló
tenger s egy bálnavadászhajó lebeg
odébb a nagy hársfa alatt a hegyek
sejtelmem sincs róla mi lesz majd velük
az esőben ami északról jön
vagy a szamárüvöltéstől
vagy attól hogy most
rájuk borítok egy félbetört dióhéjat
de ha tudom is nem teszek ellene
az őszbe hajló tarkó és a
bálnavadászhajó lebeg
az aranyló föld fölött
a kék tengeren

idôszerûvé vált esernyôk
valami előbbi valamikor máskor
a nagy színes vitorlavászon kifeslett
és ezúttal tényleg elveszett ami
kiszakadt a szakadás
nem több mint fél tenyér mások
úgy látják talán várrom a hegy tetején
esetleg anticiklon az egész ország
felett ami nagy hitbuzgalommal
a márciusi szélviharban a szent
esernyőket magához ragadja minden
részecskéjük egy másodperc átlényegült
idő s kívül a rendszeren szétfoszlik a
hiányba zuhan ami magába szív
kis
magyar
feketelyuk

22

Tungli M. Klára

Az üvegangyal

Órák óta ült a kórházi folyosón, sokadmagával. Ki parókát viselt, ki a régi
turbánhoz hasonló fejfedőt, vagy egyszerűen valamilyen kendőt, de olyan nő is
akadt, aki fedetlenül hagyta sima koponyáját, akár a férfiak. Mivel többen már
ismerték egymást, legalábbis látásból, meg a közös sors, a betegség így összehozta őket, beszélgetni kezdtek, még ha néha el is akadt a társalgás a hosszú
várakozás alatt.
Ő is várta, hogy sor kerüljön rá. Eleinte még valami könnyűséget érzett magában, hiszen túl volt a nehezén. A kezelések időszaka hosszúra nyúlt, hullámzó
kedélyállapota őt is, környezetét is kimerítette, de most úgy jött ide, mint aki
megerősítést szeretne kapni ahhoz a reményhez, hogy meggyógyult. Ahogy telt
az idő, egyre feszültebb lett. Az izgalom kiváltotta nála az ilyenkor szokásos
ingert, megint vécére kellett mennie. Az előtérben belepillantott a tükörbe.
Egyelőre még nehéz formát adni neki, de igazán dús haja nőtt, egy kicsit sötétebb az azelőttinél. Szemében is több már a fény. Vajon tényleg szépnek látja a
barátja?
Nincs oka kételkedni benne, hiszen évek óta ő a legbiztosabb ember a közelében. Nem csak akkor maradt vele, amikor ez a rémség megjelent az életében, de
azóta is sokszor bizonyította, mennyire szereti. Nélküle talán feladta volna. Pedig
amikor megtudta, hogy rákos és valószínű, csonkolni kell a mellét, alig merte
neki megmondani. Az első szakvizsgálatokra titokban ment el, s a rossz hírrel a
húgát kereste meg. Sosem felejti el a jelenetet. Anyjukat rég elveszítették, apjuk
mással élt, testvére lakott a régi szülői házban. Akkor éppen babgulyást kanalazott, fel sem állt az asztaltól, és csak annyit vetett oda az együttérzésre váró
lánynak, nem te vagy az első, sem az utolsó.
A férfi, akivel már két éve együtt élt, az a fajta, amelyik erősen tud szeretni.
Mit akarok még? Akár el is hagyhatott volna, annyi nővel megtörténik ez hasonló
helyzetben, gondolta, ahogy a folyosón feléje tartott. Mindjárt te következel. Ne
félj, minden rendben lesz, biztatta most is, mikor visszaült mellé. Ez a néhány szó,
s ahogyan megérintette a karját, hitet adott az előbb még ingatag reménynek.
Ők ketten, amikor együtt voltak, a sokaságban is tudtak csak egymásra figyelni.
Most sem látták, honnan jött feléjük az ismeretlen férfi, aki a következő pillanatban megállt előttük. Jó hatvanas lehetett. Barátságos tekintetében különös
mosollyal, de szótlanul kissé felemelte a lány csukott kézfejét, tenyerébe rejtett
valamit, majd gyengéden visszazárta az ujjakat. Mindez oly meglepően zajlott
le, hogy mire felocsúdtak, az idegen el is tűnt. A lány kitárt tenyerében egy kicsi
üvegangyal csillogott.
A vizsgáló ajtaja kinyílt. Őt hívták be.
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Már az utolsó fürdőzők is szedelőzködtek, amikor a lány kisurrant az apartmanból. Csendesen húzta be az ajtót, hogy föl ne ébressze nemrég elalvó barátját.
Öt perc, ha eltelt, máris ott feküdt előtte a tengeröböl, s habár még a szállodák
hangja is elérte, ahogy közeledett a vízhez, szinte hallotta a tenger lélegzetét.
Finom homokba süppedt talpa mintha délutáni lábnyomát találta volna meg.
Volt ebben a felismerésfélében valamennyi marasztalás, a meleg homokszemekben a napfényt érezte újra, s az ellazulást. Mégis továbbment.
Csak három napja ismeri ezt a malagai partszakaszt, de most úgy jött hozzá,
mint régi ismerőshöz. Talán az öböl is megörült a kései látogatónak, hacsak nem
kezdett azon tűnődni, miért jön ide egyedül a karcsú fiatal nő. Oka van, felelte
volna az, ha meghallotta volna az érdeklődő kérdést, de amint a vízbe lépett, neki
is felbukkantak a kérdései, valahonnan a maga mélységeiből. Oda gyömöszölte
őket, amíg csak bírta. Aztán egyszer csak rájött, éppen itt, idegenben, áltatja
magát, azok a kérdések hatalmukba kerítették, válaszolnia kell rájuk. A válasz
pedig: nem, soha nem tud már önfeledten örülni semminek. Ott lapul a dolgok
mögött a megcsonkítottság érzetével súlyosbodott el nem fogadás félelme.
Egyre beljebb úszott. Hónapok óta most érzett igazán erőt magában. Az
elhatározásét. Senki sem tudja majd meg, mi történt vele. Fiatal és erős férfi a
párja, lassan újra talál majd magának valakit, belekapaszkodik vele az életbe. De
ő nem. A tenger megalkuvás nélkül szereti, és befogadja… A sokat tapasztalt,
bölcs öböl azonban mást gondolt, és fordított az asszonyi sorson.
A férfi az éjjeli lámpa fényében pillantotta meg a lányt. Egy darabig csak nézte,
mintha most fedezné fel különös szépségét a lehunyt pillák mögött. Meglepte a
csöndes, de hirtelen megszólalás: visszaküldött a tenger. Persze hogy visszaküldött, te drága, hozzám, mondta a férfi, ahogy vágyakozva fölé hajolt. Mindjárt
álmodhatsz tovább.
*
Csak az tudja, aki sokat megért, milyen gyorsan repülnek az évek. Banális.
Persze vannak kifeszített pillanatok. Egy kis gyakorlással visszapergethető a
film. Az öröm kockáit színezgetjük is néha, a bánatéit jobb továbbpörgetni. Ó
igen, az egyik nincsen a másik nélkül, mégiscsak jobb azt érezni: boldog vagyok.
Mint én most, összegezte magában az asszony az innen-onnan egymásra rakódó
időmetszeteket.
Férjével sokszor úgy emlegették a kislányt: a malagai ajándék. Igazi neve is
beszédes lett, legalábbis számukra, a héber eredetű Hanna kegyelmet jelent.
A malagai ajándék ma már valóságos hölgy. A diplomaosztás után bemutatta
anyjának a fiút, akit láthatóan komolyan vesz. Előtte volt néhány barátja, ő furcsállta is, hogy ilyen könnyedén váltogatja őket. Talán ez lesz az igazi, ha van
még ilyen férfi. Neki volt. Próbált mosolyogni, de megnehezült a szíve. Fekete
táskájába nyúlt zsebkendőért. Kezébe akadt az üvegangyalka. Nem emlékezett
rá, mikor tört le az egyik szárnya.
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Simek Valéria versei

Egymáshoz hajolva
Néhány évtizednyi idő
csurgott el markodból.
Cseppenként gyűjtögetted
a fejedben fészkelő
gondolatokat.
Az emlékezeted árnyéksarkaiban
ott maradt még sok hideg nap
zúzmarája.
Friss hajnalokon csöndes
tűnődések konok fejedben,
gondrajok rebbentek szét:
belepték konyhád, udvarod.
Homlokráncaidban ült meg a
történelem.
Kimenekültél a kertbe,
a zöld valamennyi lehetséges
árnyalatában tobzódó mezőkre.
Jöttek a felhők, fehér hasúak,
mint a várandós anyák.
Saját földedbe markoltál,
ha beletört is a körmöd…
Akkor még közelebb hajoltatok
egymáshoz, ángyik, nagybácsik
és nagyszülők.
A közelségben nyílott a távlat
is a helyes ítélethez.
Lelked mélyén az ünnepet
kerested, a nagy ősi, ünnepi
misztikus együttlétet.
Az összetartozást…
Egy percre megálltál,
körültekintettél,
hallgattál és megérezted,
életed, szülőfölded,
magyarságod gyökerét.
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Kezed intésére
Befelé hallgatózol.
Kockázatos áramlatok
mossák gondolataidat.
Vajúdó kiáltás ez a tétlen
topogás. Ütemet diktálsz,
a saját életed ritmusához
hangolsz mindannyiunkat.
A hetedik évtized ablakából
is oly fiatalosan tekintesz
emberre, munkára, mint aki
elhessegetheti magától a halált.
Úgy markolsz az időbe,
mintha ezer esztendő lenne
rád bízva.
Honnan bugyognak forrásaid?
Ennek a tájnak a színei
a lelkedbe égtek.
A zöldjeid, kékjeid,
rőt lobogásaid, ellágyító,
megnyugtató vagy éppen
andalító színeid villódznak
körülötted.
Ha megrebbented a kezed,
a csillagok lebaktatnak
az égről.

Forrástájak
Az otthon külön kis égtája
borul fölénk. Időnként
látószöget vagy sorsot cserélek
Veled. Húszéves szemeddel
biztosan többet látnék,
valami mást, az előéletemet.
Anyám, emlékeid sehol sem
találom.
Omladozó falak, síró ablaktáblák…
A kertből cselédlány jön elő,
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kötényéből almák, körték
gurulnak szerteszét az asztalon…
Összehúzott szemöldököd alól
elkérném egy pillanatra azt a
távcsövet, hogy azt nézzem,
amit Te láthatsz egyedül.
Sorsod felszín alatti áramlásai –
az időnek mélyén –, közös
forrástájakat érintenek.
Hallgatjuk a láthatatlan
bogárvilág egyhangú zümmögését,
majd imádságos arccal ejted
le fejed az Úr előtt.

Fényforrás
Házad ajtaja, ablaka
tárva-nyitva, ki és benyargalnak
rajtuk a nyár forró áramai.
A színek hangján a természet
változatos formáiban
áramlik szívem kamráiba.
Verejtékes kenyérkeresetnek
útja volt ez a valóság.
Gondolatbugyraim bontogatom,
s a magamra vállalt szegénységed
érzésvilágának mélységeiből
táplálkozom.
A föld halhatatlan színeit
a Nap küldte Neked.
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Mozdulásod
Megszenteltél mosolyoddal,
mert gyümölcsbe érlelted az
otthon földjének gyökérnyomását,
mely a lelkedet táplálta.
Mozdulásod csak a földdel
együtt lehetséges. Szelíden
imbolygó petróleumlámpád
fénye elhagyott századok
hangulatát ülteti vissza
napjaimba. Az idő észrevétlenebb
szemöldökrebbenése és a valóság
sűrű ködtengere sem téríthetett
el hitedtől.
S a tavaszi vizek szivárgásai is
a fateknőben gyűltek össze.
Az erdőből kizúduló
szelek kertedben csaptak
össze gyümölcsfáid között.
Valamilyen titkos kapcsolatod
van az eljövendővel, az idő mélyén
érlelődő valósággal.
Arcodon megvillan az elégtétel
öröme. Ez a láthatatlan türelem
lelked legmélyére húzódik
vissza, befészkeli magát napjaidba.

Idô fölötti vonulás
Napjaid vékonyan csörgedező
források, egyesíteni próbálod
magadban a régit és az
újat, a békét és a harcot.
Isten örök békéjét és örök
nyughatatlanságodat.
Sorsod fölött van valami
idő fölötti vonulás.
Égnek a szavak a szádban,
lángba borul körülötted a táj.
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Az évek jogán megtaláltad
a helyed.
Sejted a hervadás illatát,
saját lobogásodban élsz,
egykor elégsz, mint az asztalodon
meggyújtott adventi gyertya.
S az idő elmossa a nádfedeles
házat, a kukoricafosztásokat,
és az ökrös szekerek hangulatos
látványát.
Kigyöngyözött erkölcsi
értékeid porba hullanak.
Jó szándékaiddal,
segítségeddel már nem
tipegsz elő.

Sirpa Hakli (Finnország) alkotása
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Papp Sándor

Személyzet-társadalom
avagy
a személyzet-lét „elviselhetetlen könnyûsége”?
Ismét az Adria, ezúttal tizenkettedszer! Nem lehet betelni vele, mint azokkal
sem, akik viszontszeretnek bennünket! Isztria keleti partjának hófehér sziklái,
mint halálugrást próbálgató ember, meredeken, tétovázás nélkül zuhannak a
tintakék vízbe. Itt nincs soha „istenek éjszakája” (Hölderlin), nem kísért a „világ
elsötétülése” (Heidegger), Vénusz errefelé minden pillanatban megszülethet és
kiemelkedhet a habokból.
A háromcsillagos kis szálláshely ápolt, légkondicionált, a kertben két apró
medence, tengervízzel töltve, hogy az illúzió teljes legyen. A gyermekek és unokák könnyen ellenőrizhető vizes játékai a legkisebb gondot sem okozhatják az
aggódó „ellenőröknek”. A medencék körül hófehér nyugágyak, napernyők színese, az ágyak között asztalkák, kiborítva rajtuk a fürdőzés apróbb-nagyobb kellékei. Némelyik asztal úgy néz ki, mintha hajóbőrönd tartalmát ürítették volna
rájuk.
A recepcióban naphosszat ott áll Iris. Már nem egészen fiatal, pufók
arcocska, fekete haj (a recepciós pult nem sokat enged látni belőle); néha
meleg-barnán csillogó, máskor üres tekintettel néz az érkezőkre és távozókra.
Megnyilatkozásai olykor óvónénisen kedvesek, máskor szigorúan tárgyilagosak. Különösen, amikor az érkező vendégektől előre kéri a szállás és ellátás
teljes díját. Első ízben tapasztaljuk ezt, korábban ismeretlen jelenség volt az
ilyesmi errefelé. (Állítólag növekedik azok száma, akik nyilvánvalóan hamis
útiokmányokat hátrahagyva, fizetés nélkül távoznak!) Kedvetlenné tesz, hogy
– életemben talán első ízben – feltehetőleg nem szándékosan, potenciális
elkövetőnek minősítenek. Ezt kifejtem neki, de sziklaszilárd marad, a főnökség
nyilvánvalóan szigorú parancsba adta az előzetes pénzbehajtás – feltételezem
– számára sem lélekemelő feladatát. Iris a személyzet tagja, ily módon nincs
más választási lehetősége, magánvéleményétől függetlenül meg kell felelnie az
előírásnak.
Aleksandar, a pincér magas, nyurga fiatalember, szinte egész nap sűrűléptű szolgálatban áll. Napközben elsődleges feladata, hogy a medence mellett
heverésző hölgyek és urak igényeit (italok, ételek) kielégítse, ernyőjüket, nyugágyukat megigazítsa. Mindezt lehetőleg gyorsan, ügyes léptekkel, hogy az ital ne
melegedjék meg, a jégkocka ne olvadjon el, a pohár tartalma ki ne löttyenjen,
a feketekávé a legforróbb maradjon, s a pizza még aromadúsan gőzölögjön.
Aleksandar a személyzet tagja, s tudja, hogy hangulatától, egészségi állapotától,
örömétől-bánatától függetlenül feladatát el kell látnia, és ebben semmi szerepet
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sem játszhat, hogy éppen gyűlöli, szereti vagy közömbösen szemléli vendégeit.
Ha néhány percre megállhat, valami melankolikusan szép, szláv dallamot dudorászgat.
Az étteremben Melitta, az ötven körüli, ápolt, formaruhás hölgy a főnök.
Élénken ügyel, fiatal lányok, fiúk dolgoznak a keze alatt. Vannak, akik olaszul,
németül, esetleg angolul pár szó erejéig kommunikációképesek. Sietősek, az
utóbbi években mintha kevesebbet mosolyognának, néha a türelmetlenség apró,
de jól érzékelhető jeleivel tálalnak vagy szedik le az asztalt. A sietős munkában
olykor nekipirulnak, kicsit megizzadnak, de teszik a dolgukat, hiszen a vendég
éhes, megrohanja az éttermet, s mindaddig nyugtalan, amíg a svédasztal kínálatából be nem lakmározott.
Ez a szituáció-sorozat, amelynek én magam a vendégek oldaláról vagyok
résztvevője, eszembe juttatja Hegelnek az egyszerű tudat és a reflexív öntudat
szétválasztása kapcsán kifejtett „úr-szolga” hasonlatát. A gondolat – tudom
– merész, a párhuzam némiképpen erőltetett, de azt hiszem, hogy ebben a
helyzetben nem egyszerűen szolgáltatásról, hanem kiszolgálásról szól a történet, már ha a két fogalom közötti, több mint árnyalatnyi különbséget érzékelni, érzékeltetni tudjuk. Az előző mások életét, a közösség életét szolgálja
(közszolga), az utóbbi egyesek szórakozását és élvezetét, tehát személyi szolgálatot jelent. No persze, nem konkrét személyhez tartósan odakapcsolva,
mint a középkor várurainál vagy a libériás inasok és komornyikok korában,
hanem egy tömegfolyamban, egy-két hetes turnusokban lényegében véve anonim kiszolgálandókhoz rendelve. (Miért, megfizetjük – hallom a tiltakozást!)
Az „úr-szolga” viszony – mondja Hegel – egyenlőtlen, nem valósul meg benne
egymás kölcsönös elismerésének igénye, azért szükségszerűen összeütközéshez
vezet.
No de hagyjuk a filozófiát, az elmélkedést, és nézzük a tényeket. A kis ország,
melyről szó esik, több mint kétezer kilométernyi tengerpartot mondhat magáénak. Adottságai tehát kitűnőek, a természet elvarázsoló szépségű. A helyzet
kihasználását jól jelzi, hogy az ország éves hazai bruttó össztermékének közel
tizenöt százaléka az idegenforgalomból származik, aktív munkaerejének pedig
közel negyede itt talál (időszaki) munkát. A felnövekvő fiatal generációk egyre
nagyobb hányada ezen az úton jut jövedelemhez. Jó, jó! – munkahely kell, élni
kell holnap is, hiszen a munkalehetőség nagy kincs. Utalnék itt a szociológus
R. Dahrendorfra, aki szerint a munka (posztmodern) társadalmaiban lassan
elfogy a munka. Jó száz évvel ezelőtt a közép-európai agrártársadalmakban a
munkaerő 60-70 százaléka a földet művelte (ez ma öt százalék körüli érték). Az
ipari társadalmak kezdeteinél hatalmas tömegek jutottak munkához a gyakran
elképesztő méretű és gyakran elképzelhetetlen körülmények között működő
üzemcsarnokokban. Mára a gépesítés, az automatizálás, a robotizálás, a folyamatok számítógépes irányítása az élőmunkát jelentős mértékben „kidarálta” a
gyár világából, és az ott feleslegessé vált munkaerő a tercier szektor korábban
soha nem látott arányú felduzzadását eredményezte. Közigazgatás, oktatás,
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egészségügy, rendvédelmi szervezetek, tömeg(közösségi)közlekedés, pénzügyi
szektor. Ezeket ma – mint az állami költségvetés „terheit” (a pénzügyi szolgáltatások kivételével) – redukálni igyekeznek, miközben hatalmas méretűre duzzad
a szórakoztatóipar, a reklám- és marketingipar, az idegenforgalom, a turizmus,
a vendéglátás és a hozzájuk kapcsolódó kereskedelmi szolgáltatás. Ez a megállapítás – jól tudom – senki számára sem új, mégis, úgy vélem, hogy a tercier
szektorban a hangsúly erőteljes eltolódása az utóbbiak felé távlatilag nem sok
jóval kecsegtet.
Velence a 17. század végén a tenger urából Európa szórakoztató központjává vált, annak minden következményével együtt. Velence jó ideje – kétségkívül
vonzó – múzeumváros, nagy nyári vigalmakkal és téli csendességgel, kihaltsággal, a jövőt formáló kreativitás alig érzékelhető jeleivel. Holt tárgy, az iparszerűen űzött idegenforgalom prédája! Európa egészére is ez a sors várna? Európa
ma fogyó, öregedő társadalmak világa, szórakozik és szórakoztat. Egy statisztikai
adat szerint 2007-ben négyszázmillió vendéget fogadott, ami több mint kétszerese a világ más részeire áradó turista-seregnek. A jövő ez lenne: óriási Disneyland
a történelem hátsó udvarában?
Félreértés ne essék! – az imént vázolt „úr-szolga” viszonynak nem a morális aspektusát kívánom elsősorban felemlegetni, sokkal inkább a szociológiai
és a lélektani hatásokat, a személyiségfejlődést és a mentális problémákat
tekintve tartom fontosnak távlatilag a szituáció elemzését. Mert aligha vonható kétségbe, hogy az utóbbiak előbb vagy később politikai kérdésként fognak artikulálódni, amit színezhet, hogy a globalizálódó világ ellenhatásaként
megjelenő nemzeti bezárkózás arra is rákérdez: tegyünk-e különbséget a hazai
és a külföldi vendég között? Érzelmileg – úgy vélem – ez a distinkció elkerülhetetlen.
A jobbágyfelkelések, a parasztlázadások, a polgári- és a proletárforradalmak
után most az elszemélytelenedett személyzet-társadalom konfliktusos, robbanásos korszaka köszönt ránk, a posztmodern szubjektum „lázadás a lázadásért”
ellenállása képében? Vagy a tudatmódosítás informatikai-kommunikációs és
vegyi eszközei teljes tudatváltást (személyiségváltást) képesek kierőszakolni,
megteremtve ezzel a tárggyá, eszközzé tehető, kívülről irányított, reflexív mechanizmussá degradált, csupán biológiai lény embert? Netán mindaz, amiről szót
ejtek, nem több mint túldimenzionált idegjátéka a kereső szellemnek? Vagy
igaza lehet Kundera-nak, amikor felteszi a kérdést: „… a nehéz valóban szörnyű,
a könnyű pedig valóban csodálatos?” Vagy vigasztaljuk magunkat azzal, hogy a
kérdezés csupán a gondolkodás józansága?
A balkonon – ahol Babits-versben „bús donna… mereng a bíbor alkonyon „
– lassan világosodni kezd. A tárgyak sötétben szétfolyó, diffúz körvonalai a felkapaszkodó Nap fényében keményedni kezdenek, beköszönt a reális világ. Vége a
tünékeny félhomálynak, ahol a dolgok elvesztik realitásukat, s a derengés meditatív világa a tűző sugarak cselekvésre késztető hangulatának adja át a helyét.
Lent, a kis medence körül megjelennek a Jadranka-k és az Andrija-k, mossák
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a kőpadlót, rendezgetik a székeket, párnákat helyeznek el a nyugágyakon, kijavítják az előző nap keletkezett hibákat, fényesítenek, tisztítanak, feltörölnek,
sepernek, locsolnak… A közeli kis kápolna tekintetet égre röppentő tornya és
harangkongása, -csilingelése vizuális és akusztikai élménnyel ajándékozza meg a
világot. A tenger hullámai egykedvűen ostromolják a fehér sziklafalat, vízcseppgyöngyök párafelhője száll az égre, majd hull vissza, s kezdi újra. Az örök körforgásnak ez a kegyelme a születése által a létbe, történelembe vetett, tudattal
és öntudattal megáldott/megvert, egyedi és megismételhetetlen embernek nem
adatott meg…

Lotta Lagerson (Svédország) alkotása
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Csepregi János

Egy de végszükség esetére

Az emberekben, kiváltképp bennünk, magyarokban egészen biztosan van valami, ami állandóan arra ösztönöz, ingerel, hogy elégedetlenek legyünk. Ellentmondani nem lehet, mert amint ellenszegülsz, Dóczy Péter regölése tölti ki a
koponyádat nagyjából 120 decibellel, így már óvodáskorban megtörik az akarat.
Szóval ez a valami ott mocorog, nyújtózkodik bennük (vagy éppen itt, bennem)
egész életük során, valahol talán a combcsont és a medence találkozásánál,
hogy minden túlzottan önfeledt, lendületes lépésnél éles fájdalommal jelezhesse
jelenlétét, s hiába csípőprotézis vagy bármi más, csontkovácstól egészen az éjfélkor szedett fekete nadályból készített teáig, látszólag nincs szabadulás. Nincs
kiút; kódolva vagyunk.
Persze a tartózkodási hely puszta feltételezés részemről, simán megeshet,
hogy ez a valami (valaki?) esetleg a vastagbél puha és meleg fekhelyet kínáló
tekercsei között hempereg naphosszat (ez már kellően gusztustalan elképzelés),
ahonnan kedvére manipulálhatja hordozója bélműködését. Ami – valljuk be
őszintén – mindenképp megkérdőjelezhetetlenül nagy hatalmat jelent, s cseppet
sem alaptalan az állandó stressz, ha soha nem tudhatod, mi vár rád a következő
percben.
Az igazi csavar a dologban mégsem ez, hanem az, hogy – lévén szinte születésünktől erre vagyunk kondicionálva – valóban nagyon hamar megszokjuk az
állandó bosszankodási kényszer jelenlétét, sőt, esetleges eltűnése nagy valószínűséggel furcsa, nyugtalanító, zavaró hiányérzettel, elvonási tünetekkel járhat,
mint valami kényszerek híján jelentkező lépő horror vacui.
Ha kellően letargikus és (ál)teoretikus lennék, biztosan megpróbálnék valami
megható mentséget találni a miértre. Valami olyat, ami rögtön szerethetővé és
elfogadhatóvá tenné ezt a cseppet sem vonzó hajlamot, de nem teszem. Inkább
megpróbálom leírni, hogy milyennek is képzelem el azt az utálatos lényt, akire
megpróbálom ráfogni az egészet.
Őszintén szólva, nem valami amőbaszerű lényre, kinövésre gondolok (a
vadhúsnál szerintem kevés gyomorforgatóbb kifejezésünk van), nem a kóros
sejtburjánzás amorf matériájára, hanem egy torz és apró, de a maga módján
igazán értelmes lényre, aki mintha valami ketrecként funkcionáló Nemes Z.
vers rácsai mögül szabadult volna rá a világra, egyetlen céllal, hogy mindig
segítsen találni valamit, amin bosszankodhat az ember, míg végül ki nem nyírja
a gyomorsav, nem visz el az agyvérzés, netán nem kap szívinfarktust, kinekkinek kedve, ízlése és alkata szerint. Ha pedig befejezte a munkáját, akkor
kinyújtózik, végigropogtatja gyökérszerű ujjait, aztán elégedetten továbbáll,
mint aki jól végezte.
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Mészáros Marci most biztosan azt mondaná, ha már ilyenek jutnak eszembe
– végképp cáfolva azt a tudományosan teljesen megalapozatlan feltételezést,
hogy legalább nyomokban maradt még hely a fejemben a józan észnek –, akkor
legalább tennék lakatot a számra, s tartanám meg beteges vízióimat magamnak.
Őrizgetném beteges fantáziáimat, akinek meg efféle víziókra van szüksége, az
inkább kedvére nézegesse szobája (cellája?) csendes magányában a Bosch mester nagyszerűségét kiválóan prezentáló albumok színes képeit.
OK. Tényleg nagyon teátrálisra sikerült a felvezetés, sikerült kellően erőltetett
csomagolásba bújtatnom az alapvetően mégiscsak valós problémafelvetést. Mert
valaminek azért csak kell lennie a tézisem mögött, hiszen akár a mindennapokról, akár a múltunkról, akár a jelenünkről (a jövőt már meg sem említve), netán
az irodalomról vagy bármi másról beszélünk, még ha a cserebogarak szaporodása kerül is szóba, valami mindig előkerül, valami mindig előbújik a gondolatok,
szavak, érzések sűrűjéből, valami, ami nem frankó, ami miatt joggal búsulhatunk, amitől okkal nézhetjük le keserű fölénnyel azokat, aki örülnek, örülni
próbálnak valaminek. Ha pedig ne adj’ Isten mégis jól alakulnának a dolgok, egy
de azért akkor is akad, csak úgy tartalékba, végszükség esetére, mert hát emlékezzetek csak a Kucsa tanárbá’-ra, hát nem úgy tűnt, hogy kigyógyul a rákból?
Már olyan szépen gyógyulgatott, kezdett felépülni, amikor. Nálunk mindenki
tudja, hogy a felmenő periódusok csak azért vannak, hogy aztán még nagyobbat
zúgjon az ember, szépen pofára, ahogy illik. Így a jó még a megszokott rossznál
is veszélyesebb. (Utáljuk is!) Mert ugyan lehetséges, hogy valami most jó, de.
Nálunk minden pillanat tartalmazza azt a bizonyos amikort, ráadásul a WHO
által meghatározott, az emberi egészségre még veszélyt nem jelentő érték kb.
ötvenszeresét. Balsors, akit.
Na elszúrtam, én is nyávogok. Pedig ha tényleg igaz, hogy ez ránk, magyarokra annyira jellemző vonás, akkor én – mellőzve számos A FELSOROLÁS
CENZÚRÁZVA nációból kikerült felmenőim genetikai örökségét – kétszeresen
is magyar vagyok, mert eljutottam arra a kifejezetten neuralgikus pontra, ahol
már saját állandó elégedetlenségemmel is elégedetlen vagyok…
Kint most 40 fok van árnyékban. Tutira belepusztulnék, ha ki kellene mennem.
Kölyökkoromtól nem bírom a nyarat. Annyira meleg van kint, hogy a csodálatomat már ideköltözésünkkor kivívó, ’80-as évekből származó, mészkőből faragott
pingvinszobrok nőtagjairól valószínűleg már rég lefolyt az összes vörös rúzs, amivel két kislány roppant nagy örömmel kente ki őket egyik este, amikor a boltból
sétáltam hazafelé. (Most lehet csóválni a fejeket, hogy bizony így múlik el Miss
Porty dicsősége, mert már a rúzsok sem a régiek!) A lakásunk előtti park túloldalán terpeszkedő uniós játszótéren meg már minden bizonnyal önálló életre
keltek a műanyag csúszdák, s lassan – mint a Termiátor akárhányadik részében
– öntudatukra ébredve azon igyekeznek, hogy valami használhatóbb testet öltsenek, hogy az esti híradóban már tuti szerepeljen az is, hány gyermeket ragadtak el a maguk titokzatos, jövőbéli világába. Szóval a lényeg, hogy iszonyatosan
meleg van, amit a magamfajta hidegkedvelők nem viselnek valami jól, így hát
mit teszek? Befekszem egy kád vízbe, de ahelyett, hogy élvezném az ücsörögést,
inkább az emberi hülyeség misztériumán, a rövidtávú érdekek hosszútávú célok
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elé helyezésén agyalok, s közben tisztán látom, totál nem vagyok normális, mikor
a kánikula kellős közepén azon töröm magam, hogy egy szabadtéri Loreena
McKennitt koncertről írjak bosszankodó tárcát, mert elmosta az eső. Na nemcsak az esőről, hanem arról, hogy a szervezők egyszerűen nem biztosítottak
fedett színhelyet a zivatar esetére, meg arról, hogy mennyire cinikusak voltak,
amikor vissza szerettem volna váltani a jegyemet, mert nem akartam, hogy egy
hétig fájjon a derekam. Hogy mennyire örültem, hogy a belépéskor megígérték,
kapunk majd esőkabátot kárpótlásul, na meg hogy ne ázzunk 20.000 forintért
ronggyá, aztán tizenöt perccel később a kiszolgáló-személyzet rangidős tisztjétől végül mégsem kaptam, de arrogánsan azért megjegyezte, ez ajándék, nem
kötelező opció, hogy adjanak. Szóval nem jött be a képem. Szóval arról akartam
panaszkodni, hogy végül egy remek koncert hogyan hozta fel nullára az összhatást, s hogy mindez mennyire a panaszkodó balatoni lángososokra emlékeztet,
akik aranyárban mérik a lángost, s mindenkit megkopasztanak, akit csak tudnak,
aztán csodálkoznak, hogy nem megy hozzájuk újra a kutya se. Mert hát gyakran
így megy ez itt, Magyarországon.
Szóval ezekről a dolgokról akartam elmélkedni, nyavalyogni, keseregni, mert
egyfelől tényleg bosszantott az egész, s emellett még jól is példáz valamit, ami
sok mindennek a rákfenéje minálunk, másfelől meg megígértem – mikor még
javában forrt bennem a düh, s fájlaltam a derekamat – Ottónak, hogy majd valami ütős, koncerthez kapcsolódó tárcát írok. Harmadszor meg, na mindegy, kettő
is elég lesz.
Becsszó’ nemcsak hitegetni, áltatni, beetetni akartam, tényleg szerettem volna
összehozni valami kellően keserű, cinikus szöveget, de végül csak kifogyott az
üzemanyag. Pedig eredetileg úgy tűnt, hogy a bosszúságnak az a tovább már csak
a végtelenen túl, esetleg az ideák világában fokozható mértéke kitart még egy
darabig, ha nem is egészen örökké.
De már nem vagyok mérges, némi epét még érzek a számban, s ezért magyar
állampolgárként talán már szégyellem is kissé magam, miközben elhatározom,
hogy többé nem fogom hagyni, hogy az agyam – akaratom ellenére történő, kifejezetten bosszantó, fogcsikorgató – mozgolódása teljesen hazavágja a délutánom
nyugalmát. Én már nem akarok elégedetlenkedni, bosszankodni, még akkor sem,
ha lenne rá valós és kitalált okom is ezerszámra, egyszerűen nem és kész. Pedig
ha tényleg igaz, hogy ez ránk, magyarokra annyira jellemző vonás, akkor én kétszeresen is magyar vagyok, hiszen végre eljutottam arra a kifejezetten neuralgikus
pontra, ahol már saját állandó elégedetlenségemmel is elégedetlen vagyok…
Szóval, ha minden jól megy, akkor mától – okkal vagy ok nélkül – egy boldogabb világ lakója vagyok. Nem fogom szívni a fogam, ha egy balatoni sült hekknepper miután a balszélen lévő halat kiválasztod, azt mondja majd, nála olyan
nincs, csak jobboldali vagy még jobboldalibb. S az sem érdekel, ha a határon túli
kisebbség helyzetének puszta említésére, valaki rögtön irredentizmussal gyanúsít.
(Bár hála Istennek, legalább a nyelvtörvényben egyetértettek az együttműködésre
egyébként képtelen pártok.)
Igen, egy kérdés még mindig nyitott. Mi lesz azzal a torz, ki tudja mióta bennem élősködő, belek közt hempergő, gyökérkezű lénnyel? Innen a kádból üzenem neki, ha még egyszer találkozunk, akkor kifilézem!
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Beke Ottó

Civilizáció és vadon

A nyelvi és grafematikus különbség lefordíthatatlan jelölőláncokkal teszi tágassá a jelentés udvarát. A kortárs közép-európai irodalomban Kontra Ferenc Wien a sínen túl című regényének narrátora a régió eredendő és konstitutív, ám nem hierarchikus-vertikális metaforák mentén szerveződő
többnyelvűségét textuálisan-tematikusan is manifesztálva a következőképpen érzékelteti a város és
a vadon, illetve a város és a fenyegető barbárság szembenállását: „Es ist noch nicht so lange her,
als die Städte mit Mauern, Gruben, Zugbrücken und Kanonen vor der fremden und feindlichen
Umwelt geschützt wurden, es ist demnach verständlich, daß die Städte in zahlreichen Kulturen und
Stadtmythologien zur Symbol der Welt des Menschen wurden, die durch Gottes Gewalt im chaotischen Universum in Schutz genommen wird. Wir sprechen über the basic psychic polarity of city and
wilderness und über the fundamental distinctions of human landscape into city and wildness, know
and unknow, über die Unterscheidung in Rationales und Irrationales, Bewußtes und Instinktives,
Geordnetes und Nicht-Geordnetes, in Kosmos und Chaos”1. A nyelvében is heterogén diszkurzus
von határt a város és a vadon mint a racionális és irracionális, mint a rendezett és a rendezetlen közé.
Artikulációs igénnyel lép föl, miközben a megzabolázhatatlan természet domesztikációját történelmi
perspektívában írja meg. Az írás mint rögzítettség, mint a jelölőknek egy materiális közegben történő
lokalizálása, a temporalitás jelentésteremtő erejével szinergizmusra lépő inskripció ad helyet a jelzett
distinkciónak. Orbán Jolán „az építészeti metaforákra támaszkodó filozófia” 2 figuratív nyelvhasználatának kérdését felvető Dekonstrukció, filozófia, építészet című tanulmányában úgy fogalmaz, hogy
„ami a nyelvben írás, az a »helyt adás« mozzanata. Nem puszta térkihagyás, köz, térbeli elrendezés,
előbb vagy utóbb kisajátítható, belakható terület, hanem belakhatatlan, kisajátíthatatlan köztes téridő, egy tér-idő-közben” 3. Az udvar a megzabolázott természet metaforikus tere, ahonnan kiűzetett
a vadság, az individuum integritását időről időre veszélyeztető és megsértő erőszak. Az udvar a
házhoz kötődik, s így metonimikusan a várossal mint racionális és rendezett övezettel van kapcsolatban. Az irracionális és kaotikus ösztönlét minimumát jelenti. Az udvar a vadon konszolidált keretek
közötti interiorizációjával jön létre, ami a transzgresszió lehetőségét zárja ki. „A transzgresszió felvillanyozó mozzanata (ugyanis) lehetővé (tenné) az elválasztottság alkalmi hatálytalanodását és az
interaktív egymásba borulás diffúz élményét (készítené) elő, »ahol a hasonmás árnyalatnyi különbséggel ugyanaz, mint az eredeti – vékony, fekete vonal ez a különbség«” 4 – fogalmaz Frida Balázs
Michel Foucault A végtelenbe tartó nyelv című szövegét idézve5. Az udvar a strukturált és emberi,
racionális tér exteriorizációja, amely olyképpen teszi láthatóvá és egyszersmind átélhetővé a vadont,
hogy megteremti és fenntartja a városlakó individuum biztonságát. Ez a vadon szimulációja, mely
1

Kontra Ferenc: Wien a sínen túl – Helikon Kiadó, Budapest, 2006., 199. l.
„Nem is olyan régen a városokat még falakkal, vizesárkokkal, felvonóhidakkal és ágyúkkal védték az idegen és ellenséges
világtól, ennélfogva érthető, hogy a város számos kultúrában és városmitológiában az emberi világ szimbóluma lett, amely
az embert isteni erő által a kaotikus világegyetemben oltalmába veszi. Az alapvető fizikai ellentétről beszélünk a város és
a vadon között, továbbá az alapvető distinkcióról az emberi táj és a vadon tája között, a racionális és irracionális, a tudatos
és ösztönös, a rendezett és rendezetlen, a kozmos és a káosz között.”, i. m. 220. l.

2

Orbán Jolán: Dekonstrukció, filozófia, építészet = Déli Felhő, 2000/1., 114. l.

3

i. m. 115. l.

4

Frida Balázs: A határsértés bódhiszattvája, http://www.c3.hu/~prophil/profi034/frida.html

5

Michel Foucault: A végtelenbe tartó nyelv. In uő: A fantasztikus könyvtár – Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1998., 8. l.
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csupán (többnyire vizuális) jeleivel, flórájával és részben faunájával kommunikálja létrehozott identitását. Megelégedettséggel tölti el a szubtilis módon kontextualizált szemlélőt, mert olybá tűnik,
akár a természet, ám mégsem az, csupán ikonok által megkonstruált racionális és humán tér.
azon az udvaron tudni kellett
járni. talán úgy, mint a vízen,
a szirten vagy a pokolban, mert az udvar
az új metaforák rohamaitól tekergett. folyamának ára
a cím kerítését csapkodta. úgyhogy
őrizkedni kellett a jelentés váratlan gödreitől és kizárólag
az emlékképek cérnaszálán egyensúlyozni. lavírozni.
fenntartani a nemlétező egyensúlyt1

***
Mark Poster meggyőző erővel érvel amellett, hogy a kommunikációs (és főleg a mobilkommunikációs) technológiák feltartóztathatatlan evolúciója következtében jelentkező „új terek nem »nemhelyek« vagy »sehol-ok«, hanem a mobil kommunikáció valós terei” 2, amely terek nyilván a Vilém
Flusser-i telematika3 napjainkban kibontakozó társadalmában töltenek be meghatározó szerepet. A
nyelv döntően kommunikáció-technológiai meghatározottságú művészetének egy-egy epochájában
kialakult és a kurrens irányok meglétét hangsúlyozandó: kialakuló tér-konstrukciói ennek megfelelően nem teljes mértékben a feltétlen szimulációnak alávetett efemer konstellációk, amelyek valamifajta valós tér puszta szupplementumait alkotnák. Sokkal inkább a lehető legtágabb értelemben
vett nyelviség elidegeníthetetlen és alapjaiban technológia-történeti specifikumait alkotják, amelyek
nélkül a hagyományos vagy Walter J. Ong kifejezésével élve: az elsődleges szóbeliség (primary orality)4 és az írásbeliség korának kulturális termékei egyaránt elgondolhatatlanok lettek volna, a jelölőt
anyagtalanságba sodró digitális kultúráéról nem is beszélve.
A fentiekben idézett, Simon Grabovac Gyömbér (Isiot) című kötetéből származó versrészlet egy
olyan konkrét, ám a lírai megszólalásmódot jellemző figurativitás irányába elmozduló udvart ír le,
amelyben a járás nehézkes volt, akárcsak a vízen, a sziklán, vagy akárcsak a pokolban, ugyanis a
metaforák özönétől a tér-konstrukció módosult. Fekete J. József Grabovac költői tevékenységének
jelzett autopoetikus, öntükröző vonulatát irodalomtörténeti kontextusban bontja ki, amikor megjegyzi, hogy a poézise által megjelenített „kendőzetlen intimitás volt újszerű igazán a kortárs szerb
költészetben, az alanyiság őszinte vállalása, és ezzel egyetemben a messianisztikus-képviseleti líra
normarendszerének elvetése: az autopoetizálás” 5. Ðorđe Kuburić a Gyömbér (Isiot) szóban forgó
első része kapcsán inkább a költői szubjektum rezignációjáról és az üresség világos kontúrjairól tesz
említést: „Az első rész, amely Az üveg ablakai kifejező inverziót hordozó címet viseli, a szubjektum
1 trebalo je znati hodati po tom

dvorištu. možda kao po vodi,
grebenu ili paklu jer dvorište se
uvijalo pod naletima novih
metafora. matica njegove
vode udarala je u ogradu naslova. tako da
se moralo čuvati iznenadnih
rupa značenja i ići samo po
koncu slika sećanja. lavirati.
održavati nepostojeću ravnotežu.
Simon Grabovac: Gyömbér (Isiot) – KOV, Versec, 2007., 17. l.
2 Mark Poster: Digitálisan lokális: a kommunikációs technológiák és a tér, http://www.epa.oszk.hu/01200/01273/00024/

pdf/20050902145716.pdf
3 Lásd: Vilém Flusser: Az információs társadalom mint földigiliszta. In uő: Az ágy – Kijárat Kiadó, Budapest, 1996.
4 Lásd: Benczik Vilmos: A másodlagos szóbeliség nyelvi kihívásai, http://www.freeweb.hu/benczikvilmos/manyeszeged.pdf
5 Fekete J. József: Sehonnan sehová. Simon Grabovac: Strašni lik. Dnevnik – Novine i časopisi – Kulturni centar Novog

Sada = Magyar Szó. (Kilátó) 2002. november 2.
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számára adott idő és tér iránti rezignációját fejezi ki, valamint az üresség határozott kontúrjait, továbbá
a versek körvonalait, amelyek körülhatárolják a költő alakját.” 1 A metaforák özöne a vers terét teszi
még inkább érzékelhetővé, amihez többek között a „naslov“ szó cseppet sem esetleges „cím” fordítása is hozzájárul a „feliraton” túl. A lírai szöveg folytatásában a leselkedő veszélyként megjelenő,
átlátszatlan-többértelmű versszerűség szintén a retorikus-költői megszólalásmód, artikulációs tér
sajátosságaival korrespondál.
port borzolni, a vizet felkavarni, de
semmit el nem árulni, akár a versben,
amelyet írsz. láthatatlan
támaszra lelni a gyermekkorban.
járni, hogy minél
mélyebbre süllyedj és
ne
érintsd meg
az átláthatatlan
vers
egyetlen mélyen fekvő
kulcsfontosságú aknáját
sem2
A költészeti tér labilitását kell elgondolni, amelyben az egyensúly legfeljebb erőszakkal tartható
fenn. Az udvar biztonságot sejtető térképzete helyett egy egyensúlyából kibillent, újabbnál újabb
metaforák áramától módosuló közeg adódik a megszólalás számára, ahol óvakodni kell a jelentések meglepő nyílásaitól. A város geometriai megszerkesztettségét, átláthatóságát, a mozgásirányokat kiszámíthatóvá tevő (emberközpontú) racionalitását mintegy miniatűr formájában magában
foglaló udvar statikusságot konnotálna; egy olyan homogén térbeli állandóságot, amely esetleges
komplexitása ellenére is menedékül szolgálna lakójának, annak a(z akár nyelvtanira redukálható)
személynek, aki megszólal, aki hangot ad létének, és reflektál a szövegének kibomlását lehetővé
tevő közegre, a strukturált udvarra. A menedék a racionális tér bármely részén mintegy önmagától
adódna, inherens lehetőségként kínálkozna a személy számára. Pihenőhelyet, oázist jelentene, és
(textuálisan megjelenő, verbális) aktivitásra sarkallna. Az idézett szöveghelyek azonban egy másfajta térértelmezéssel szolgálnak. A különbség jelentős, ugyanis a megszólaló szubjektum lokalizálhatóságát érinti, bizonytalanítja el, és egy olyan horizontot nyit, amelyben a nyelv uralhatatlan,
a megnevezett és működésbe lépő retorikai alakzatok veszélyességi tényezőként konstituálódnak.
A tér-konstrukciót átalakító metaforák nemcsak az érzékeltetett közeg részeit képezik, hanem az
akut megszólalások sajátjaivá válnak. Abban a (költészeti) szövegfolyamban is kifejtik tehát hatásukat, bizonytalanságot keltenek, amely primer módon az olvasó elé áll, és amely mintegy rátapad
1

„Prvi deo, ekspresivnom inverzijom nazvan Prozori stakla, iskazuje rezigniranost subjekta u vremenu i prostoru koji su
mu dodeljeni, te jasne konture praznine, kao i obrise pesme, što omeđuju njegov lik.“, Ðorđe Kuburić: Treperava tačka =
Rukovet, 2008/5–6., 83. l.

2

prašinu uzburkati vodu dići a
ne odavati ništa kao u pesmi
koju pišeš. Nevidljivi
oslonac naći u detinjstvu.
hodati tako da propadaš
sve dublje a
da ne zakačiš ni jednu
od
ključnih dubinskih
mina neprozirne
pesme
Simon Grabovac i. m., uo.
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az udvarnak mint térnek az értelmezésére. A jelentések kráterei óvatosságra intenek. Ez az udvar
pokla. A város és a vadon jegyeit egyaránt magán viseli. A strukturált, biztonságos humán és a kaotikus barbár tér között található félúton: ez a város átlátható terének exteriorizációja a vadonban,
az erőszak visszaszorítása, kiűzése, menedékének felszámolása. Az agresszió lehetőségét függeszti
fel a civilizált tér kiterjesztése egy radikálisan más közegben. Az agresszió kiiktatása azonban egy
hasonlóképpen agresszív gesztus révén valósul meg. Ez kompromisszum a város és a vadon között,
ami a város ésszerű ökonómiáját a vadon erőszakos módszereivel juttatja érvényre, konszolidálja,
emberi formával látja el a természeti tájat. A két szélső pólus között ilyeténképpen egy határ húzódik meg, amely elválasztja a racionálist az irracionálistól, a tudatost az ösztönöstől, a rendezettet
a rendezetlentől, a kozmoszt a káosztól. Ezt a határt azonban nem hagyja érintetlenül az udvar
terének mint egyrészt a város exteriorizációjának és másfelől a vadon konszolidációjának a tere.
Az eddig geometriai fogalomként tételezett határ mindkét irányban nyitott, hiszen „a geometria
sem egy ideális világ tárgyainak elnevezése, hanem (Miller kedvelt jelzőivel) retorikus és performatív nyelv: a geometriában is van valami soha nem ellenőrizhető és kordában tartható felesleg,
többlet” 1. A fenyegető barbárság a határon várakozik, a határ határán áll lesben, és labilissá
teszi az udvar ésszerű (urbánus) struktúráját, és a városra nézve is fenyegetést jelent. Nemcsak az
erőszak jogáról való lemondás által történik mindez, ami a gesztus pillanatnyi jellegét a kompromisszum formájában állandósítja, hanem a tagolódás által, amely temporális folyamat, történés
és szakadatlan differenciálódás. A demarkációs vonal további artikulációt eredményez a térben.
A város megszűnik az ésszerűség és az ökonómia középpontja lenni, amely mintegy koncentrikus körök formájában kommunikálja stabil identitását, és képtelenné válik önmagát mint stabil
(humán) struktúrát exteriorizálni. „A város egy diskurzus, és ez a diskurzus nyelvnek tekinthető:
a város beszél a lakóihoz, beszéljük a városunkat, a várost, ahol élünk, már csak azáltal is, hogy
ott lakunk, közlekedünk és nézzük.”

2

A triviális praxis formájában (is) kiképződő interpretáció

a város fogalmi és empirikus konstrukcióját többek között „a vágy paradox, elhajló, tévelygő,
excentrikus, sőt botrányos természeté(nek)”

3

megfelelően alkotja meg, és ez az identitás időről

időre átmeneti jellegéről, vagy inkább konstituálódásának temporalitásáról, lezárhatatlan folyamatszerűségéről tesz tanúságot. Itt nem egy konkrét kommunikáció-technológiai fejleményről van
szó, aminek hatására az identitások egymásba íródnak és szétszóródnak, mint például az az eszkalálódó mobil kommunikációban konstituálódó komplex terek esetében tapasztalható, hanem az
átalakulás, a re-kombináció, az átrendeződés immanens lehetőségéről. Poster érvelése szerint az
autonóm szubjektum (kommunikáció)történeti érájában „Az egyén minden esetben megtestesített
terekben volt jelen mások számára, (…) hallva és látva a közelében levő városi környezetet, érezve
annak szagát.”

4

Ő a város fizikai biztonságát megtapasztaló, annak stabil terében konstituálódó

autonóm szubjektum. „(Azonban) Ahogy átlépünk a késő huszadik és a huszonegyedik századba,
változik a kép: városlakónk már az információs gépezet eszközeivel van felszerelve (…) Ezekben
a posztmodern vagy virtuális földrajzokban az ember egyszerre több helyen lehet, esetleg minden
lokalitásban más identitással” 5. A város mint belakható humán tér, amelyet a kimeríthetetlen
kommunikációs aktusok tartanak fenn, látnak el immár érzékelhetően illékony struktúrával, radikálisan átalakul. A változás oka a kommunikáció döntő formáinak jelenkori innovativitásában, a
telematika működésmódjában ragadható meg. Ha a társadalom nemcsak az „átadás-átvétel által,
közlés-közlekedés által marad fenn”, hanem „az átadás-átvételben, a közlés-közlekedésben”, min1

Bényei Tamás: Dekonstrukció és narratológia (és Borges). In: Keresztez(őd)ések. Dekonstrukció, retorika és megértés a
mai irodalomelméletben. (Szerkesztette Bókay Antal és M. Sándorfi Edina), Janus–Gondolat, Budapest, 2003., 62. p.

2

Roland Barthes: Szemiológia és városkutatás, http://www.ketezer.hu/menu4/2005_04/barthes.html

3

Jacques Lacan: A fallosz jelentése, http://www.c3.hu/scripta/thalassa/98/0203/02lacan.htm

4

Mark Poster, i. m.

5

Uo.
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dennek a technikai-technológiai aspektusa jut meghatározó szerephez, hiszen „Több mint verbális
kapcsolat van a közös, közösség, közlés-közlekedés között. Az emberek a közösen bírtaknak révén
élnek közösségben; s a közösen birtokoltakhoz a közlés-közlekedés juttatja őket.”1
A mobil kommunikáció által fenntartott és belakott társadalmi tér manapság immár „egyszerre
közeli és távoli, lokális és globális, de összetett és fragmentált is, az emberi testet nemcsak különböző
formákba, de számtalan »inkarnációba« is alakítva. Terek, identitások és információs gépek kapcsolódnak össze, hogy új szokásaikkal komolyan átalakítsák a kulturális színtér megszokott paramétereit.”2 A város mint humán tér olyannyira átalakul, hogy éppen a változást indukáló kommunikációs
dinamizmusa miatt nem képezheti többé egy logikai és szemantikai szembenállás stabil elemét. A
város fogalmára mint a sűrűre szőtt kommunikációs háló metaforájára azonban továbbra is szüksége
van, hiszen „A város lényegét tekintve és szemantikai értelemben a másikkal való találkozás helye”.
A városközpont viszont nem a biztonság támasza, vigasz, az összetartás és összetartozás biztosítéka,
hanem „az a tér, ahol a romboló, szakító, valamint a játékos erők működnek és találkoznak.”3

Duncan Butt Juvonen (Nagy-Britannia, Finnország) alkotása

1

John Dewey: Demokrácia és nevelés, idézi Nyíri Kristóf: Globális társadalom és lokális kultúra a hálózottság korában,
http://www.hunfi.hu/nyiri/tutzinghn.htm

2

Mark Poster, i. m.

3

Roland Barthes: Szemiológia és városkutatás, http://www.ketezer.hu/menu4/2005_04/barthes.html
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Könyvrôl könyvre

A dilettáns nézőpontja
Merész vállalkozás volna bírálatot írni egy
könyvről, amelynek témája a hazai irodalomkritika jelenlegi állapota. Nem is bátorkodom kritikusi vértezetben megszólalni. Mint lelkes olvasó
és a kortárs irodalom szenvedélyes élvezője,
csupán hangot adnék annak, mennyire érdekes,
izgalmas olvasmánynak tartom a kötetet. S talán
halkan hozzátenném, hogy úgy érzem, bárha
távoli, közvetett mellékszálakon is, valamiképpen személyesen érint az írások megjelenése.
Az olvasó lázadása? című kiadvány létrejöttének egyik oka ugyanis annak a nemzedéknek és
emberfajtának a felbukkanása, amely az utóbbi
években elárasztotta a világháló különféle felületeit, s amelynek itt-ott, többnyire marginális
pontokon, blogokon, fórumokon, a vidéki sajtóban és online lapokban magam is része lettem.
A kritikával kapcsolatos viták persze időről időre
felszínre kerülnek, cikkek, tanulmányok foglalkoznak vele, könyvek születnek a témakörben,
jelentős konferenciák szerveződnek, de az a friss
diskurzus, amely az elmúlt másfél évben elindult,
egyértelműen az internetes szféra eredménye. A
könyvben található írások közvetlen előzménye
azoknak a fiatal szerzőknek sokszor provokatív,
máskor csak rendhagyó, gyakran pedig dilettánsnak minősített működése, akik az online sajtó és
média különféle területeiről érkezve próbálnak
hatást gyakorolni az uralkodó irodalmi közbeszédre. Több-kevesebb sikerrel.
Bevallom, amikor a kilencvenes évek közepén az úgynevezett nagy kritikavita zajlott, én
húsz éves múltam és mással voltam elfoglalva.
Voltak persze irodalmi ambícióim, mint minden
egészségesen lelkes fiatal irodalomkedvelőnek,
de időm nagy részében sokkal inkább – épp
csajoztam. S amikor egy-egy kalandos éjszaka
42

után leültem íróasztalomhoz, hogy naplómban
szemlézzem új olvasmányaimat, fogalmam sem
volt arról, mit írok valójában vagy egyáltalán,
miért teszem ezt. Sok regényt fogyasztottam el
akkoriban és minden könyvről rendszeresen feljegyzéseket készítettem.
Ám a hormonok háborúja rövidesen véget ért
és szinte mániákusan falni kezdtem az irodalmi
folyóiratokat. Ahogy megismertem a játékszabályokat, lassan beszivárgott a professzionális
műkritikák terminológiája az írásaimba, és bár
néha pontatlanul, hibásan, mégis észrevétlenül
használni kezdtem azokat a kifejezéseket és szövegalkotási fogásokat, melyekkel találkoztam.
Pár év alatt végigolvastam több ezer kritikát a
mértékadó lapokban és arra a következtetésre
jutottam, hogy egy komoly kritika megértéséhez,
megírásához hatalmas elméleti felkészültség és
tudományos fegyvertár szükséges. Elúrhodott
rajtam a meggyőződés, hogy sohasem leszek
képes megérteni és befogadni egy könyvet olyan
magas színvonalon, ahogy kritikus ikonjaim
teszik ezt.
Aztán pár év múlva döbbentem tapasztaltam,
hogy amit leírok egy blogban vagy újságíróként
egy online lapban, arra szerencsés esetben sok
ember figyel. Elvárják, hogy helyesen használjam a nyelvet, de nem feltétlenül kérik számon
rajtam azt a szerteágazó elméleti apparátust,
amellyel az impozáns tudással rendelkező kritikaguruk dolgoznak. A görcs, melyet szervezetemben a magaskultúra apostolai keltettek,
egyszerre felengedett.
Mindezt csak azért meséltem el, mert a szóban
forgó kötet valamennyi tanulmánya érinti azt a
blognemzedéket, amelyhez részben magam is
tartozom és amely számos vitát eredményezett
az elmúlt években. S hogy nem hagyják figyelmen kívül ezt a grafomán szerzőféleséget, épp

ez a kötet bizonyítja, hiszen szinte minden írásban feltűnik – hol méltányos, hol kedvezőtlen,
de legtöbbször adekvát formában – az internet
irodalma.
A Könyvesblog például rendszeresen szóba
kerül szinte mindegyik szövegben. Nem érzem
magam felhatalmazva, hogy értékeljem a kapcsolódó véleményeket és ítéleteket, de nekem az
a szemlélet tetszett leginkább, amely a helyén és
értékén kezeli az oldalt. Akadnak néhányan, akik
elismerik, hogy a Könyvesblog szerepvállalása és
létjogosultsága ma már vitathatatlan. Olyan lelkes olvasók, bibliofil könyvemberek alternatívája
és terepe, akik az irodalmi porond sok egyéb
pontja, a folyóiratok és magazinok mellett, kedvükre tájékozódhatnak a piac fejleményeiről és
akár színvonalas lapkritikának megfelelő írásokkal is találkozhatnak. Fontos, hogy létezzen és
egy világosan jelentkező igényt kielégítsen.
Mindezen túl egy-egy jól megragadható probléma tüzetesebb vizsgálata az írások tárgya. Az
elsőrendű téma most is az, mint korábban: hogy
mi is pontosan a kritika szerepe napjaink irodalmi közéletében. Alapfogalmak tisztázására is történik újabb kísérlet. Milyen a jó kritika, milyen a
jó kritikus, hogyan és hol kell(ene) megjelennie a
különböző típusú recenzióknak. Akadnak persze
itt-ott szigorúan szakmai összegzések, de többségében személyes hangú, a termékeny párbeszéd
előmozdítására és a kritikai tér analízisére vállalkozó írások sorakoznak a kötetben.
A könyv négy fejezetre bontva közli azoknak
a szerzőknek az írásait, akik részt vettek az új
vitában. Nagyrészt a 2007 októberében lezajlott
XV. JAK Tanulmányi Napok c. konferencia kritikusainak írásait adja közre, a kortárs irodalomkritikát érintő publicisztikáknak biztosít helyet,
illetve a társművészetek kritikáival is foglalkozik.
Végül Bán Zoltán András Meghalt a Főítész,
elmúlt a rút világ! című írása zárja a kötetet.
Dunajcsik Mátyás hírhedt írása kötelező darab,
bár a kezdeti lázadó hang az utólag beillesztett
Kiegészítéssel mintha kissé csillapodott volna.
Tetszett Károlyi Csaba írása, amely röviden viszszatekint az elmúlt húsz év kritikatörténetére
és benne a szerző saját helyére, munkájára.
Rendkívül érdekes Margócsy István szövege,
amely többek közt a kritika és az írói működés kölcsönhatását veszi szemügyre, a magyar

irodalomtörténet egy-egy hírhedt szituációjával
illusztrálva. László Emese konkrét példán, Nádas
Péter Hátországi naplóján keresztül mutatja be,
milyen módokon jelentkezhet a kritikai hang,
különböző közegekben, folyóiratban, napilapban, blogban, Sári B. László pedig az irodalmi
nyilvánosság működésének gyakorlati kérdéseit
elemzi.
Ugyancsak tanulságos Vári György, Bárány
Tibor és Lapis József egy-egy írása, akik talán a
legtöbbet foglalkoznak a kötetben az internetes
kritikai hangütések stílusával, megjelenésével.
Rátapintanak számos megfontolandó hibára,
ugyanakkor mintha több ponton éppen olyan
értéktartományokat kérnének számon a vizsgált
szövegeken, amelyek alapvetően egy teljesen
másfajta paradigma világához tartoznak. Azzal
viszont egyet kell értenem, hogy a laza, kihívó hangvétel csak a minőség megteremtésével
együtt lehet méltó a figyelemre.
Elmondható tehát, hogy szinte valamennyi kritikus írása izgalmas munka, fontos kérdéseket
vetnek fel, gondolatokat ébresztenek és az olyan
kívülállók is sokat tanulhatnak belőlük, mint
akár jómagam.
Noha több mondat láttán felszisszenhettem
volna, hiszen szembesültem a saját korlátaimmal és tévedéseimmel, mégis csatlakozom ahhoz
a véleményhez, melyet a kötet szerkesztői az
előszóban nyomatékosítanak: kiegyensúlyozott
vitára, termékeny párbeszédre van szüksége a
magyar irodalomkritikának. S ebben a disputában – ha nemes a cél és mindenkit a magas
színvonal szándéka vezérel – jól megférhet egymás mellett plurális alapokon az irodalmi elit és
a műkedvelő internet. Megkockáztatom: egymással akár még gyümölcsöző kölcsönhatásba is
léphetnek.
(Az olvasó lázadása? Kritika, vita, internet,
Kalligram – JAK, Budapest, 2008.)
Novics János
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Kultúra és kultusz párbeszéde
Egymásra találhat-e még korunkban a művészet és a vallás? Hogyan jutottunk el a magukat
problémátlanul keresztény művészeknek valló
alkotóktól Pilinszky rafinált önmeghatározásáig:
„keresztény és költő”? – Varga Mátyás költő,
pannonhalmi bencés szerzetes és irodalomtanár
ezekre a kérdésekre keresi a választ Nyitott
rítusok című esszékötetében. A Vigilia Kiadó
könyvében a szerző alkalmi művészeti írásait,
kiállításmegnyitóit, táncszínházi beszámolóit,
interjúit gyűjtötte össze, amelyeket a kortárs
művészet és a kereszténység kapcsolatát faggató
esszékkel vezet be.
A keresztény egyházak sokáig a kultúra és a
művészetek első számú megrendelői, mecénásai
voltak, s úgy tűnt, hogy a vallásos ihletettségű
művészetben – Varga Mátyás szavaival – a „kultúra” és a „kultusz” sikeresen egyesülhet. Mára
viszont az esszék tanúsága szerint a hívő ember és
az, amit a kortárs kínálatból jelentős művészetnek szokás tartani, egymást gyanakvással szemléli: ebből a kétoldalú viszonyból Varga elsősorban
a hívő ember attitűdjét tartja fontosnak vizsgálni, s kérlelhetetlen őszinteséggel mondja ki, hogy
„egyház és művészet útjai – néhány kivételtől
eltekintve – szinte végérvényesen elválnak”(32).
Természetesen a művészeti reprezentáció igénye
megmarad az egyházban és hívei körében, azonban a szerző meglátása szerint az „utak elválása”
miatt az egyház kénytelen beérni egyfajta művészetpótlékkal, amelyet Varga a középszerűség,
sőt a giccs fogalmaival jellemez.
Színvonalas elemzésében Varga Mátyás arra
is rámutat, hogy a kortárs művészet mellőzését nem elsősorban – vagy nem csupán – maga
a művészet sínyli meg, hanem sokkal inkább a
vallásos élet, amely valódi esztétikai élmények
nélkül szegényebb lesz:
„Az igényes művészettől megfosztott kultusz
sokszor a középszerűség és a giccs áldozatává
lett, és – misztikus ihletettség híján – igen gyakran elvesztette intellektuális (teológiai) ihletettségét is. A kultúra határtalan szabadsága pedig
nem volt elégséges ahhoz, hogy új gyökeret
növesszen.” (35)
Az utóbbi mondatból az következik, hogy írója
szerint a – gyakran a művészet szinonimája44

ként értett – kultúra maga is válságban lenne a
vallásos tapasztalat nélkül. Ennek részletesebb
kifejtése helyett a maga is hívő szerző példás
módon inkább egyfajta önvizsgálatra szólítja
fel keresztény olvasóját. Varga Mátyás napjaink
vallásos életéből, mint az idézetből is kiderül, a
lélek és az intellektus lendületbe hozását hiányolja, s ezzel sikerül egy igen erőteljes állítást
megfogalmaznia a művészet és a vallás viszonyáról: egyik a másik nélkül elveszti saját lényegét,
kiüresedik.
A szerző irigylésre méltó – s a viszonylag rövid
terjedelmet figyelembe véve is gazdag – filozófiai
és művelődéstörténeti apparátussal mutatja be a
nyugati vallásosság és a művészet közötti bizalom megrendülését. Rávilágít a katolikus teológiai gondolkodás sajátos zártságára és a kortárs
hermeneutika által posztulált befogadói aktivitásra, s e két jelenség közti feszültségre, valamint
a nyugati és a keleti kereszténység különbségére, amelyből Nyugaton a művészettel szembeni
ontológiai gyanakvás fakad stb.
Varga Mátyás helyzetelemzése talán még pontosabb lenne, ha figyelembe venne további fontos aspektusokat. Az egyház és a művészetek
hanyatló viszonyáról beszélve érdemes lenne
azon elgondolkozni, hogy vajon egy olyan rendkívül plurális jelenséget történetileg vizsgálva,
mint a nyugati kultúra egésze, arányos megállapításokat tudunk-e mindig tenni. Hiszen már a
barokk idejében sem csupán Bach jelentette az
egyházi zeneművészetet, hanem sokkal nagyobb
bőségben fordultak elő az egyszerűbb templomokban a populárisabb regiszterhez közelítő
népénekek. Nem lenne-e hát konzekvensebb a
mostani vallásos művészetpótlékot, egyházi gicscset az egykori hasonló színvonalú alkotásokhoz
mérni? Egy ilyen vizsgálathoz természetesen a
népi, naiv vallásosság rítusait is szemügyre kellene venni, amelyeket némileg más koordináták
között kell értelmezni, mint a modern értelemben vett giccset, de talán annyit meg lehet
kockáztatni utóbbival kapcsolatban, hogy hasonló emberi igényeket törekszik kielégíteni, mint
egykor a naiv művészet. Varga Mátyás ezekre a
kérdésekre nem tér ki, pedig kíváncsiak lennénk
véleményére.
Kötetének centrális konfliktusa azonban minden kétséget kizáróan megkerülhetetlen, diag-

nózisa lényegre törő, s a kortárs művészet sajátos
értelmezésére való felhívása elől nincs értelme
kitérni. Varga Mátyás éppen olyan műveket
mutat be nagyfokú érzékenységgel, amelyeknek
kapcsolata a vallásos, keresztény gondolkodással
nemhogy evidensnek nem mondható, de egyenesen problematikus. Szinte bármelyik bemutatott
alkotás az „Isten halála” utáni állapot jellegzetes
tünete, s így egyáltalán tekinthetőek a vallásos
gondolkodás kiszolgálóinak, s szemmel láthatóan ellenállnak annak, hogy jámbor módon a
vallásos retorika szolgálatába állítsák őket. Ezek
a művek sokkal inkább kihívást jelentenek a
keresztény gondolkodó számára; persze a kihívás
szót itt korántsem a provokáció értelmében kell
venni, hanem annak a lehetőségeként kell felfogni, hogy – mint Varga is kívánatosnak tartja
– a hívő egyfajta meditatív viszonyba kerüljön
saját hitével. A szerző leszögezi, hogy a magas
esztétikai színvonalú művek közül sem alkalmas
mindegyik a keresztény szempontú értelmezésre, ugyanakkor olyan alkotásokkal is lehetséges
a párbeszéd, amelyekre elsőre nem is gondolnánk. Erre a párbeszédre Varga szerint maga a
keresztény morál kötelez: Ha ketten lesznek a
mezőn c. esszéjében a másik iránti felelősségről
ír, arról, hogy a keresztény ember nem mondhat
le embertársairól – épp ezért kell mindig nyitottnak lennie az őt megszólítókra.
Varga olyan alkotásokról ír kötetében, amelyeket ilyen vagy olyan szempontból be tud sorolni
a minimalista művészet kategóriájába. Utóbbi
ugyanis alázatra tanít, s az a keresztény tapasztalat ismétlődik meg benne, amelyet egyik esszéjében így jellemez: „van helye mindannak, ami
vállalja önmagát, van helye mindannak, ami nem
akar soha többet mondani annál, mint amennyit
tud […]” (141). Kiemelten sok írás foglalkozik a
táncművészettel (Jean Babilée, Frenák Pál, Nagy
József és Emio Greco koreográfiáival), ezen
kívül installációk (Lovas Ilona, Kicsiny Balázs),
festészeti és fotókiállítások is szóba kerülnek
(Maurits Ferenc, Schmal Károly, Lucien Hervé,
Philippe Brame), továbbá egy irodalmi témájú írás Tolnai Ottó Balkáni babér c. kötetével
foglalkozik. A kötetet interjúk zárják: Varga
Mátyás Frenák Pállal, s a 2005-ös, illetve 2007-es

zeneszerzőkkel beszélgetett. Ezek az eredetileg alkalmi jellegű írások elég jól mutatnak
így együtt, s különösen a koreográfiai blokkot
érezhetjük erősnek. Mégis némi hiányérzetet
hagy maga után ez a kötet. Ugyanis míg az első
száz oldalon olvasható bevezető vizsgálódások
roppant élesen exponálnak, s meggyőző erővel
mutatnak be egy mély konfliktust, s így minden
szempontból bátor s revelatív írásoknak bizonyulnak, addig a kötet második felét alkotó esszék
inkább „csak” jól vannak megírva. Személy szerint hihetetlenül fontosnak érzem Varga Mátyás
problémafelvetését, amelynek a könyvben összegyűjtött írások mintha nem mindig szolgálnának
illusztrációul, inkább csak lazábban kapcsolódnak hozzá. Voltaképpen persze a kötet a vállalt
feladatot elvégzi: bemutat egy hiányállapotot,
nevezetesen azt, hogy a hívő ember nem érzi
magától értetődő szükségletének a művészettel
való találkozást, s ezután összegyűjt elképzelt
ideális olvasója, tehát a keresztény értelmiségi
számára egy csokorra való írást, amelyekben kortárs művekről értekezik, mégpedig olyanokról,
amelyek a testről és a rítusról, emlékezetről és
bűnbánatról, transzcendenciáról s annak hiányáról való beszéd révén a hívő olvasó számára is
fontosak lehetnek.
Azonban jóval átütőbb erejű lehetne a kötet
második része, ha Varga Mátyás megmaradt
volna az esszével kevert tanulmány műfajánál,
ahogy azt a bevezető blokkban is tette. A jelentős részben kiállításmegnyitókra készült, nagyon
gyakran felolvasásra szánt írások egymás mellé
helyezése gyűjteményes kötetet eredményez,
ami önmagában legitim eljárás, csakhogy így
hajlamosabbak vagyunk szem elől téveszteni azt
a következetes gondolatmenetet, amely az egész
apropóját adja. Ráadásul Varga Mátyás nem
ritkán arra kényszerül, hogy egy-egy esszéjének
jó részét információátadásra szentelje, így jóval
kevesebb hely jut az interpretáció számára (ld.
a Jean Babilée-ról szóló szöveget). S ha a kultúra szerepéről szóló kérdésfelvetés nagyon is
szuverénnek tűnt szemünkben, akkor éppen ez
a szuverenitás fog hiányozni Varga néhány értelmezésében. Néha zavaróan sokat támaszkodik
az alkotók öninterpertációjára, s ilyenkor még a

Pannonhalmi Művészeti Fesztiválon résztvevő
Szofia Gubajdulina és Valentyin Szilvesztrov

közhelyeken sem sikerül mindig felülemelkednie. Ezt mutatja a következő idézet: „Frenák
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Pál többször is beszélt arról, hogy darabjai nem
lekerekített gondolatokat tartalmaznak, nem
»tételek«, hanem egy keresés állomásai.” (135)
Mintha bizony a jelenkori művészeti paradigmában a műalkotások tételeket illusztrálnának,
s figyelemre méltó érdekesség lenne az ez alóli
kivétel…
Ezek a gyengeségek viszont eltörpülnek Varga
meggyőző műveltsége, s – különösen a táncművészet kapcsán megnyilatkozó – hozzáértése
mellett, amelyek szenzibilitással párosulva kiváló
esszéíróvá teszik szerzőjüket. S bár önmagukon
túlmutató jelentőségük inkább a kötet bevezető
tanulmányainak van, kiemelném a Frenák Pállal
készült interjút, amelyben a süketnéma környezetben felnőtt táncos-koreográfus olyan lényeges
dolgokat mond el munkájáról, amelyet máshol
nem nagyon olvasni. Ezen kívül is lehetne még
sorolni az erős szöveghelyeket, de most maradjunk a Maurits kafkai ihletésű rovar- és bábszerű
alakjairól szóló esszénél, amelynek zárlata még
a blaszfémiába hajlás veszélyét is felvállalva
kapcsol minket vissza a krisztusi ember tematikájához: „Mint ikonokon a pólyába csavart vagy
a sírba tett Krisztus gyolcsai. A kiszolgáltatott
gyermektest vagy holttest és gyolcs között mintha átszakadt volna a határ, mintha a szerves és
szervetlen egymásba szívódnék. Mintha váratlanul megmozdulna ez a kitett gyermek, vagy a
már-már rothadó lény, és nem tudnánk, hogy a
bőr-rongyai alól az ember jön-e elő, vagy csak
férgek…” (167) Varga Mátyás tudja, hogy a
legfőbb kérdés ez: féreg vagy ember, s ennek
megnyugtató eldöntése csak a hit kierkegaard-i
salto moraléján keresztül lehetséges. Az olyan
művészet, mint pl. Mauritsé, így lesz, akárcsak
a világ, kihívás és ugródeszka a hívő ember gondolkodásának.
Szeretném azt hinni, hogy ez a könyv előhírnöke egy nagyszabású tanulmánynak. Az első fontos lépéseket Varga Mátyás már megtette, s azt
gondolom, hogy a kereszténység és a kultúra mai
kapcsolatáról kevés őszintébb, egyenesebb és
nyitottabb írást olvashatunk az övénél a magyar
könyvpiacon.
(Varga Mátyás: Nyitott rítusok, Vigilia Kiadó,
Budapest, 2008.)
Förköli Gábor
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A figyelem kertvárosa
Az olvasók figyelmébe figyelmet eddig alig
ajánlottak az írók. Pedig: „Egy ember élete
nagyrészt figyelmének története.” Ezt az axiómát
Pilinszky János nyilatkoztatta ki, amikor Országh
Lili festőnő koporsójánál állt. Vasadi Péter, A
figyelem kertvárosa című új verseskönyv szerzője
Pilinszky János közelálló szellemi költőtársa
volt. Vasadi Péter 1981 óta úgy őrzi a halott
barát emlékét, lírai örökségét, hogy saját és
sajátos költészetében folyamatosan jelen volt és
elevenen jelen van az Apokrif, a Négysoros vagy
a legrövidebb magyar versek [pl.: Túlhevített
virágcsokor (P.J.: Egy sírkőre).] szerzője. Pilinszky
mennyei publicisztikájában azt írta Pascalról,
hogy szemét nem vettette följebb Krisztus lábsebeinél. Most Vasadi Péter új versében már
egészen kibontja Pilinszky költői képét: De te
látod: él a Halott. / Odahajtod fejed a gerendához./
Nézed a nagyujját, hogy fut / le róla vércsöppre
a csöpp. / S öleled a fát. Öleled. (Két új mondat
Pascalról)
A kertváros sohasem a város központjában
van. Ahol kertek vannak, az már az agglomerációhoz tartozik, de még semmi olyan jellegzetességet nem mutat, amiről az illető település fölismerhető lenne. Tán nem is annyira
városias utcái vannak, hanem inkább falusiasak.
A város pereme, ahonnét tán éppen a fiatal Babits villamosozott be annakidején a centrumba.
S régebbi históriánkban még olyan eset is van,
hogy a templomot a város szélére engedték csak
fölépíteni, ám már az a városszél és az a templom a település középpontja, a helység szíve,
legigazabb origója lett. Pásztorok tűzik le ekképpen botjukat a térben, hogy a világ közepét, a teremtés kitüntetett pontját megjelöljék maguknak.
Vasadi Péter, A figyelem kertvárosa című új verseskönyv szerzője, magánemberként Rákospalotán él. Nem Budapest szívében, inkább annak
kertes városrészében. Költőként figyelmének a
fókuszában is. Az ott lakók vagy ott felbukkanók
között dolgozik, jár, ír. Bevásárlószatyrán kívül
élménypakkokkal tér haza.
Vegyük példaképpen azt a hangképét, amelyben egy nyelvjárás- vagy egy népdalgyűjtőként
rögzíti egy hajléktalan pár dialógusát. Úgy beszél
ez az emberpár, mint a Godot-ra várók, Beckett

hősei, s úgy is, vidékien ízve, mint Sylvester János:
„…ha e’ vígeztítek / a dógotokat… // olyan jó a pia,
mint / pincebogárnak a sötét? / este lett, bánd-meg. /
…hun aluggyunk?” Vasadi Péter Alkonyi csendélet
egy magyari utcában című versében megszentelődik
ez az emberi nyomorúság. Jeles András filmjében
makognak a társadalom perifériájára szorultak,
hasonlóan szegényes artikulációjuk nem képes
esdeni a megváltásért sem. Vasadi a nyelv gondozatlanabb rétegéből is fényes és izzó szavakat
gyűjt, s napra nap addig építi őket, amíg jelentős
költészetet nem emel belőlük:
a költészet delejes ujjal
óvatosan, de vakmerőn
alábukva keresgél.
legtöbbször rátalál. (Nagyon lassan)
Vasadi Péter e kötetében bizonyítja, hogy
minden szó, akár mindenféle kő egy templomhoz, használható a versépítéshez. Csak a helyét
kell igen pontosan tudnia a költőnek. Nincsenek
úgynevezett költőietlen vagyis versbe nem illő
szavak. A jövedelem típusai című kor- és kórképet nyújtó pontos versében Vasadi komorsága
és derűje nem szálazható szét, ha csak úgy nem,
mintha egy százesztendős vén bölcs humorából
egy mai közgazdasági szakközépiskolás leány
cserfessé tett szakzsargonja is kihallható volna:
minden bevétel, ami nem
kiadós kiadás, és belepottyan a házi kaszába
(bocsika): kasszába, pl.:
munkabér, bér-munka-bár,
s bár bér, mintegy borravaló, ürügyes megbízási
díjazás, kitalációs pénzeszköz-csurgatás, magzó
pénzforrás-ömlés, nagyvolumenű influ. járvány
forrás-kiható terjedeti
rátája, átfedéses árúérték kiárasztás…
S még idézhetném Vasadi Péter tezauruszából
a pénzbevételek különféle forrásait, amelyek olyannyira aktuálisak, hogy még meg sem szokta a
nyelvérzékünk, hogy még nyelvművelő kéziköny-

veink sem dolgozhatták föl azokat. Terminus
technikusok vagy szleng-kifejezések? Meghonosodnak-e a köznyelvben, ha pénzviszonyaink
zűrzavara tovább tart? Nincs most válasz, ám a
vers a leghűbb hangulatfestés a modern Mammon-kultuszról. A költemény íve messzebbre
mutat, mint hogy nevetségessé tegye a kor Harpagonjait. Vasadi Péter a harmadik évezredének
Magyarországát is megítéli:
beteges hatalmi-mámor-kijózanítási eü. prémium-eső,
nemzet-elhantolásra fordított
túlórák javadalmazása, bizonylat
szükségtelen (csak hadd menjen!),
gödörmélyítő szorgalmi juttatás
hétszeres szorzóval, öklendezéscsillapító közgyógyellátás.
ennyi. a többi néma csend.
(-ben enyészik el. adómentesen. bocsikával.)
A szójátékok, az idiotisztikusan ható kicsinyítések, a szakszavak tárházában Vörösmarty
nemzethalál-víziójával döbbenti meg a költő
az olvasóját. Miképpen a Szózat gnómája az
élet és a halál közötti választásra hív fel, úgy
Vasadi Péter is hamleti lehetőségeket kínál a
kesernyés bohóctréfája végén. Lenni vagy nem
lenni… S még csak a kötet harmadát olvastuk
át. 1956 és Nagy Imre hősi példájához szóló
költemények készítik föl a befogadót, hogy igenis
kezdjen valamit múltjával és jelenével! Hogy
figyelmét használja. Vagy adja át magát legalább
a figyelmének, néha az a legtöbb (Végül is):
Persze, nyugodtan tedd
meg, amit csak akarsz.
Jót, rosszat, közönyöst.
Lucska rég egybemosódott
s örvénylik körülötted.
De néz benned valaki
nagy türelemmel…
Figyelem, tartós, életfogytig tartó figyelem
nélkül sem igazi emberi találkozások, sem pedig
versek nem jönnének létre. Ez a tételmondat-ízű
kijelentés mostanra érett meg bennem. Hiszen
tudatosította eddig is könyvei olvasójában Vasa47

di, hogy az úgynevezett ihlet az nem valami
egyszeri múzsacsók által kiváltott, versírásra
alkalmas lélekállapot, hanem folyamatos költői
figyelem és munkálkodás, ami esztendőkig vagy
évtizedekig is eltarthat. Előző kötetében szereplő
versei közül például a Nana Mouskourinak ajánlott Finálé – Hair első változatát a negyvenes
években kezdte írni, s a beat-korszak lecsengése
után a francia énekesnő dalait hallva-hallgatva
tudta befejezni – napjainkban. Egyetlen idézet
erejéig hadd maradjak még az előző kötetnél
(az Intarziá-nál), amelyben A vers születésé-ről a
következő olvashatom:
Nem tudni, hogy, de összeáll
a vers
innen-onnan kapva ötletet,
szót a szlengből, súgást,
sugalmat, tágra nyílt
szem boldog hőkölését…
(A „…tágra nyílt / szem boldog hőkölését” – vesd
össze Pilinszky Országh Lili-búcsúztatójában
szereplő képpel, a tekintetek találkozásából
eredő boldog karambollal!)
Összeáll a vers az új kötetben is, hiszen Ottlik
Géza Iskola a határon című regénye óta nincsen félnivalója az íróknak: mivel ha elnagyolt
jelekből is megértették egymást a hadapródiskola növendékei (rúgásból, káromkodásból),
mennyivel inkább parancs a költő számára, hogy
a dús jelkészletből első rendű lírát hozzon létre.
S a szerző – engedelmeskedik. Megteszi, amit
rábízott az elöljárója, fölöttese vagyis fennvalója. Végrehajtja azt, akár egy kiskatona, csak
éppen nem vakon, hanem fényes értelemmel. A
létezés örömét kell épen megőrizni, átmenteni
a századok során. Szent Ferenc, Mednyánszky,
Simone Weil után az autentikus művészeknek.
Ha közülük valaki átéli gyerekfejjel a világban
mindazt az emberi brutalitást, amit Rilkétől
Ottlikig kénytelenek voltak a legérzékenyebb
modernek, akkor annál inkább, a szolgálat – uniformis nélkül is – továbbtart. Nem veheti ki
ugyanis a már átéltekből senki, mint ahogy a
katonáéktól Medve Gábort végül szerette volna
elvinni édesanyja. Végig kell csinálni, mintha
költő-hadvezér egyszerre lehetne az ember, ha
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már nem lehetett bodzafa. Ottlik Géza emberi
és írói példája igen sokat jelentett kortársainak,
így Vasadi Péternek is. Nem kevesebbet, mint
hogy a kegyelemért semmilyen nehéz helyzet
sem kerülendő, semmi meg nem úszható. Viszont addig kell alakítva hordozni magunkban
minden stáció emlékét, amíg nem lesznek olyan
élet-állomásokká, mint egy-egy gyerekkori ház
vagy utca, a tövises, iszalagos úttalan-utakból
pedig járható ösvények és besétálható fasorok.
Lélektől huzatos kereszteződések. Úgy kellene,
kell! egyetlen emberélet idején belül is a lelket
kiépíteni, mint egy ezeréves városrészt, ahol a
napi dolgok és az univerzum dolgai egymástól
szét sem választhatók. Szóval nagyon kéne ama
BUDA(ság). (Amit Vasadi Ottliknak szánt verses
tisztelgése fölé írt verscímként.)
A „budai” előnév. Márka.
Kék ég, szakadás nélkül.
Tó, táj, bodza, folyópart
szőve selyemből. Nyaranként
igazi vascsörgés síneken.
Öklével üti a villamosvezető a csöngő kúpját.
Már a hegyek közt járunk.
Hirtelen szakadék széle.
Megy le a nap. Boldogság.
A benső táj és a pesti kertvárosi képek oly
módon feltételezik egymást, hogy a szűkebb
utcákon járó s élményt gyűjtő költő előtt még a
tenger is megjelenik, s annál inkább, ha minél
mélyebben magába néz. Lélek és óceán képzete
együtt kelti az olvasóban a távlat-érzést. Például
Egy beszélgetésre című versében emígy láttatja
magát Vasadi:
kockányi tér vagyok, súgok, kiáltok
benne, s jár rajta szemem…
Ez önportré körül a következő tengermotívumok bukkannak föl:
Bennem megmosakszanak.
Megtörülköznek tekintetemben.
S az óceáni sivítás, a lelkiismeret lehalkul, elpihen.
Hirdesd meg vijjogva a

törvényt, hogy a fércmű
megijedt felhőként
két hegy válla közé szorulva
visítson (I wish it…);
tátott bálnaszáj hörböli
fulladozva zenédben
a tengert. (Ph. Collins éneke, dobja, szíve)
Lehetnének a tengeröböl fehér
jachtjai is, elszórva azúr
vízben, horgonyon, madártávlatból;
nem azok…

nem magadat, magadtól kéne megtagadni a háromszorozódást.
(Rapp)
Volt szíve, meg lehetett ölni.
[A nép] Pusztít,
ha nem hagyják építeni.

A konkrét tárgyi környezet és az univerzumot
érzékeltető tenger között a költői énnek nem
kevesebb a dolga a XXI. században, mint hogy
fesse le Van Gogh után szavakkal a krumplit, valamint Pilinszky János után szóljon még
egyszer a szeretetről és a kegyelemről. Mindezeket a művészi kihívásokat Vasadi Péter nem
egyszer akár egyetlen versen belül is beteljesíti.
Költői hangját – amiről évtizedek óta fölismerjük – oly módon őrzi, hogy jottányit sem
veszít a frissességéből. Ugyanúgy megtaláljuk a
versekben elhelyezett gnómáit, mint az eddigi
kinyilatkoztatás-szerű, emlékezetes mondatait.
Epigrammák is lehetnének ezek, vagy önálló
művek: pár soros kisszerkezetek.
Kötetét is tulajdonképpen két kétsoros közé
„szúrta be”.
A nyitó vers:
Egyszer megláttam: köd mögött
a fény Emberbe költözött. (Önidézet az
Előszóból)
A záró vers előtti utolsó vers:
Csöndes tűz az esője.
Tartsd bele arcod.

(Kétsoros)

S a többi, „körömnyi”, versféle:
…bűvöli versem a tengert

(A tigris és a gazella)

(Vérpatyolat)

A színek összefutnak
a Színeváltozásban.

Elnyűtt kosárban burgonya csak.
Fölhalmozva… (A remekmű esélyei Mednyánszkynak)

(A miniszterelnök)

(Nem ma, holnap 3)

Ami elrejlik, nem lehet akarni.
Az dönt rólunk, s kínálkozik a talmi.
(Egy beszélgetésre)
…magában
Senki sincs. Mivel
Ő van mindenkiben.

(Hogy ne lehessen)

Vasadi Péter ezen versein belüli verses
kisszerkezeteiből – első kötetétől kezdve a
A figyelem kertvárosáig – egész breviáriumot
lehetne összeállítani. Azért nem tenném mégsem, mert ezek az idézetek mégiscsak részletek,
s kiszakítanám őket abból a kontextusból, amelybe helyeződtek a költő szándéka szerint. Hogy
utólag találta meg a helyüket Vasadi, mint drágakövek kívánkoztak a koronába, vagy kagylógyöngyként már eleve a versben teljesedtek ki
tökéletességükkel, az eredmény, a költői üzenet
szempontjából egyre megy. Így képzelem: keresés
és érlelés, no meg érlelődés, indulat és bevárás,
extatikus pillanatok és mindennapos szorgalom,
kifáradás és új erőre kapás jellemzi az alkotói
folyamatot. Szent Ferenc építhette így Szent
Damján templomát.
Az régi (örök) jóbarát, Pilinszky János, úgy
írta az Apokrif című remekművét, mint ahogy
egy diszkoszvető forog vagy ahogy lélegzetvétel
nélkül futják a sprinterek a rövidtávot. Vasadi
Péter a versekért Ottlik Gézához hasonlóan
menetgyakorlatokat végez mindvégig. Hasonlatokkal persze találóbban is megközelíthetném
Vasadi Péter kiteljesedett líráját, de Barsi Balázs
atyánál pontosabban aligha: [Vasadi] Nem mond
a „szükségesnél több”-et, nem szikráztatja a „fölci49

comázott semmi”-t; itt egy érintett költő „beszél…”
A szó devalválódásának kora nem ért véget a XX.
századdal. A szavak, amelyekkel megnevezzük a
világ dolgait, egész létezésünkről szólnak. Éppen
ezért, amelyik szó fölösleges a beszédünkhöz, s
ami dolog fölösleges a világból az életünkhöz, s
mi mégis használjuk vagy gyűjtjük, azzal Tarkovszkij radikálisan tiszta fogalmazása szerint bűnt
is követünk el egyben. A nagy fogyasztói korban
Vasadi ugyanerre figyelmeztet az Egy Loboncosnak című költeményével:
Ami a szükségesnél több, a fölösleg,
az a semmi.
Ez a költő, akár József Attila, vigyáz arra,
hogy sem ő maga, sem az olvasói el ne jussanak ama síkra, a semmi partjára. Figyelme
kertvárosában sétálva ennek az egzisztenciális
baleset bekövetkeztének nincsen valószínűsége,
nem fenyeget veszélye. Szavatol ezért a költő.
Ars poeticájában – szinte testamentumként –
ránk bízza a legfontosabbat a Puskintól és József
Attilától ismert kettős negáció segítségével:
…pedzek többféle dolgot, ez
igaz, de kettőt nem tudok,
holtbiztosan:
nem-írni s nem szeretni.
(Vasadi Péter: A figyelem kertvárosa, Budapest,
2008,)
Németh István Péter

A Don Juan-szekvencia
Kukorelly Endre új kötetével már a borítója
láttán bensőséges viszonyba kerültem. Ezer és 3:
ez nem lehet más, csak Don Juan hódításainak
száma, gondoltam szinte azonnal. Az alcíme
– Avagy a nőkben rejlő szív – pedig azt sugallta,
hogy valamiképpen erős kötelékek fűzik a szerző
korábbi regényéhez.
Körülbelül tíz éve, amikor Kierkegaard Vagy
-vagy című filozófiai alapművében a Don Juanfejezetet olvastam, utánanéztem a regényes
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figurának. És valóban, bár különböző források
másként adják meg, ezer körüli trófeája volt
a hírhedt nőfalónak, legalábbis a történet egy
adott pillanatában. Annak idején, tehát nagyjából tíz éve, magam is eljátszottam a gondolattal,
hogyan épülhetne fel egy regény, amely sorra
veszi összes szerelmi kalandomat.
Nagyon szegényes történet lett volna, inkább
csak fájdalmakban, csalódásokban, viszonzatlan vonzalmakban bővelkedhetett, de én éppen
ezt akartam: egy negatív nőcsábász-históriát,
ahol az elbeszélő beteljesületlen vágyai viszik
előre a cselekményt, az örök női princípiumot
akarja megragadni, sikertelenül. Volt egy másik
előzménye is ennek a tervnek, mégpedig Füst
Milán nagyszerű regénye, A feleségem története, amely a Nő, mint megfoghatatlan transzcendens lény megértésére és birtoklására tett nyelvi
kísérlet kudarcát mutatja meg – legalábbis az én
olvasatomban.
Mondhatni, egy olyan szöveget vettem a
kezembe, amelyet a saját egykori ötletem valamiféle utólagos, tőlem független, mégis szívmelengető megvalósulásának tekinthettem. Persze
volt még egy komoly fegyvertény a szerző kezében: a Tündérvölgy, amely pár éve felszabadító
hatást gyakorolt rám.
Az Ezer és 3 azt a nyelvi világot kínálja, mint
az utóbbi időszak Kukorelly-prózája. Egymás
után, látszólagos összevisszaságban sorakoznak
a jellegzetesen kopogó bekezdések. A beszélő
egyes szám első személyben, intim hangvételben ontja magából a szöveget, amely egy zenei
kompozícióra, fúgára, kánonra vagy versenyműre emlékeztet, sok-sok virtuóz kadenciával.
Emlékek, gondolatok, érzések, történetek, képek
és asszociációk egymásra épülő végtelen hálózata, távolról nézve mintha csupa töredékesség és
esetlegesség volna, mégis kirajzolódik a láthatatlan narratíva mérnöki íve.
A szerző megint pattanásig feszíti a nyelv
határait, a köznapiság és a különféle szövegtípusok elemei szabadon kopulálnak egymással.
A lelkes olvasó gyanútlanul, bizalmasan belép
egy mondatba, ahonnan a következő percben
páros lábbal lesz kirúgva, hogy aztán hirtelen egy
másik, az előbbinél is különösebb mondatban
találja magát, ahol újabb meglepetések várják,
és amikor már azt hiszi, hogy a fordulatok véget

értek, váratlanul megbillen vele a világ és fejjel
lefelé lógva tekint az addigi történetre.
Ezt a jellegzetes mondattechnikát és kötetlenül
zakatoló gondolatritmust nevezem Kukorellyszekvenciának. Szédületes nyelvi tágasság árad
ebből a könnyen azonosítható beszédmódból, amely ezúttal az elbeszélő nőkhöz fűződő viszonylatait elemzi, feszegeti, lajstromozza.
Nem nevekkel, hanem számokkal jelöli azokat
a nőket, akikkel eddig kapcsolatba került, egytől
– ezerháromig. Úgy beszél róluk, mintha nem is
emberek, hús-vér személyek volnának, hanem
bábuk, névtelen nőstények, akik csak a szerző
nyelvi terében léteznek.
Mert így is van. Bármennyire is próbáljuk történetként olvasni Kukorelly könyvét, ez a regény
valójában egy Don Juan-arc tekintete. Annak
a belső énnek zabolátlan, néhol drasztikusan
őszintének tetsző és a mélylélektan zónáiba alámerülő megszólalása, amely ott él titkon az elbeszélő (és talán minden férfi) torkában. Ahol a nő
gyengéd anya, ártatlan szűzlány, vonzó élettárs,
unalmas feleség, alkalmi szerető, büdös kurva és
vérszomjas fúria egyszerre.
Kukorelly elbeszélője sorra veszi ezeket a női
lét- és lélekformákat, miközben ő maga is leírja
a velük kapcsolatos viszonyait. És persze, ahogy
egy rendes Don Juan, egytől – ezerháromig,
mind-mind meg akarja dugni őket. Azt akarja,
hogy leszopják. Ki akarja nyalni a pinájukat.
Szerelmeskedni akar velük. Csókolózni velük
a moziban. Sétálni mellettük egy őszi parkban.
Szerelmet vall nekik. Feleségül akarja venni
őket. Gyereket csinál nekik. Kukorelly szövege
ugyanannak a harcnak a krónikája, amelyet Füst
művében Störr kapitány folytat. Szeretné megérteni és uralni a Nőt. De persze nem tudja.
Ehhez a kísérlethez felhasznál egyet-mást.
Például leginkább Lev Tolsztoj Anna Karenináját.
Ez az a szál, amely számomra nem sokat tesz
hozzá a regényhez. Bizonyára jó okkal kerül
ide néhány motívuma és hőse, de én ezeket a
részeket kissé untam. Értem a szerepét, de néha
túl sok volt nekem. Jobban örültem volna, ha
mondjuk Proust az irodalmi minta. És persze
sok más text is bekerül, József Attilától egészen
Shakespeare-ig, de ők részemről varratmentesen,
természetes módon adódnak és illeszkednek.
Ezt leszámítva Kukorelly Endre új könyve

méltó folytatása a Tündérvölgynek, miközben
a korábbi írásokból már jól ismert gyermekkor
és fiatal évek, a Kádár-rendszer tárgyi világa
és atmoszférája is óhatatlanul feltűnik újra. Az
elbeszélő pedig kitűnően ismeri témáját és az
anyagot, amelyből dolgozik. Sok-sok szituáció és
történetmorzsa alkalmával egészen közel került
olvasójához, azaz hozzám, személyes kapcsolatba lépett velem, szinte mintha már én volnék a
beszélő és a stilizált karakter. Nem mondanám
hibátlannak, hiszen némely ponton hirtelen elfárad, pillanatokra megpihen, de aztán friss erővel
lépeget tovább, egészen az utolsó mondatig,
amelyet természetesen nem nevezhetünk a mű
végének.
Ez a próza ugyanis, reményeim szerint – befejezhetetlen.
(Kukorelly Endre: Ezer és 3 – Avagy a nőkben rejlő
szív, Kalligram, Budapest, 2009.)
Novics János

Kolonc szerint a világ
„Legszerencsésebb ötletünk az volt, hogy
regényben – az analfabéta olvasók által is kedvelt, mert felolvasás révén füllel is fogyasztható
műfajban – fogalmaztunk, míg a többi pályázó
történeti művet, filozófiai traktátust vagy esszét
írt Vulnera Renáta életéből. A bíráló bizottság,
élén magával a Kegyes Jósággal, éppen a regény
műfaji adottságát, az emészthetőségét értékelte
nagyra Mint a Kegyes Jóság a pályázat értékelésekor fogalmazott: „Az ilyen regényt a hülye is
megérti, és ez kurva nagy dolog”.
Ez a kis passzus Spiró György Feleségverseny
című új regényének vége felé olvasható, és ebben
lényegében meghatározza a szerző, hogyan olvasandó a műve. A narrátor, az elképzelt elbeszélő valamikor, úgy huszonöt-harminc évvel
korunk után meséli el a történetet, mely öt-tíz
évvel korábban játszódott. Azaz a „parlamentáris anarchia” végső szakaszában, mikor kitört
a cigányháború, Békés megye helyén létrehozták Romanisztánt, a független cigány államot,
melyet Magyarország nem ismer el, nem is
fog, majd megalakul a Magyar Kommunista
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Királyság, élén III. Józseffel, az egykori részeges
villanyszerelővel, akiről kiderül, hogy ereiben a
Jagellók vére folyik. A regény végén megtudjuk,
hogy a király és felesége, az idézetben is szereplő
Vulnera Renáta, a Regina Hungarissima, akit
valóságshow keretében választottak királynőnek, hónapok óta eltűnt a narrátor és a lakosság
szeme elől, és a Fősámánok Központi Bizottsága
vette át a politikai ügyek intézését. A királyi pár
elvonult a magánéletbe, boldogan élnek, míg
meg nem halnak, bár erős a gyanúnk, hogy ez
már korábban bekövetkezett.
Azaz Spirót újból megkísértette a szatíra, a
Jégmadár után újra megpróbálkozott a szatirikus regénnyel, mégpedig az olvasható, érthető
szatirikus regénnyel, ahogy a fenti idézetből is
látható. Hogy ez mennyire sikerült, bizonyára vitákat fog gerjeszteni. Abban nem vagyok
biztos, hogy ezek a viták írásban is meg fognak
jelenni, ez távol áll irodalmi életünktől (még
mindig). De Spiró helye az irodalmi életben is
nehezíti a műre fókuszáló vita esélyeit. Egyrészt
az a méltatlan és ostoba hisztéria, amely akkor
következett be, mikor a szerző egy interjúrészlete bekerült a magyar érettségi írásbeli témái
közé, óhatatlanul csendesíti a bíráló hangot.
Másrészt pedig a szerző kikérte magának, hogy
politikusok védjék meg, ez pedig a másik (politikai) oldal torkára forrasztja a szót.
De akkor is kezdeni kéne valamit ezzel a
regénnyel. És nem csupán baráti beszélgetésekben. Mert ott esik róla szó, a legtöbbször
fanyalogva. Magam is tanúja lehetek, én is megkaptam azt az előzetes véleményt, hogy írni lehet
róla, de a könyv unalmas. Nem jó. Lektűr.
Vajon az-e?
Előre elmondom a véleményemet: nem. De
nem is remekmű, viszont fontos regény. Illetve
fontos könyv, mert azt nem tudom, hogy regénye. Vagy hogy egy regény-e. Mert maga a kötet
három jól elkülöníthető rész(let)re bomlik: elindul mint családregény, folytatódik egy esszészerű
egységgel, majd a végén, az utolsó jó száz oldalon szinte szabályos, hagyományos regénnyé változik át. Ez a harmadik rész végül is összefogja a
szöveget, tehát a szerkezeti problémákkal együtt
lehet regénynek nevezni a művet. Ráadásul ez a

a műfajnak a paródiája is, azaz ezzel a csavarral
bizonytalanítja el a naiv olvasót. Erre egyébként
szükség is van, mivel ez a könyv nagyon is keserű
szatíra, Spiró humora gyakran igen száraz, fájó,
húsba vágó. Nem szívtelen, ahogy néha nevezték, esetleg magunk és éreztük egy-két darabját
látva, olvasva; ma már tudjuk, tévesen. Csak hát
tény, hogy szerzőnk szerint az ember ostoba,
alantas, etikátlan véglény, amilyennek Swift is
látta. Ez egyébként a Feleségversenyt rokonítja
is a Gulliverrel. Azzal a jól megfogható különbséggel, hogy ennek kiderítése céljából nem szükséges elmenni a törpék és az óriások világába, sem a repülő szigetre, elég Budapest egy
jól körülhatárolható területét bejárnunk leendő
gügye királynőnket követve. Nem kell különleges kalandokon átesnünk, megvilágítja ezt a
mindennapok bántóan reálisan ábrázolt világa.
Csak egy kicsit föl kell nagyítani a dolgokat, hogy
mindez napvilágra jöjjön. Elég belehallgatni az
emberek ordenáré beszédébe, elég meglesni,
ahogy egymást meglopják, becsapják, kigúnyolják, hatalmukkal visszaélve földönfutóvá teszik,
esetleg ki is dobják az ablakon. És mögöttük ott
az a világ, amelyben szinte csak így lehet élni: a
parlamentáris anarchia, a szétzüllött, szabályait,
eszét vesztett társadalom. Amely már alig várja,
hogy valaki megszabadítsa önmagától, azaz jöjjön egy vezető, aki lehetőleg hasonlítson rá.
Mindezt egy nehezen megragadható narrátor figurájától tudjuk meg. Néha eléggé ellentmondásos módon. Ez a narrátor tulajdonképpen mindentudó elbeszélő a regény jelentős
részében, ismeri a szereplők gondolatait, tetteik
motívumait, a múltjukat. Viszont egyes esetekben feltűnően bizonytalan, ilyeneket ír le, hogy
„másnap szörnyű dolog történt, ha megtörtént
egyáltalán” (p. 59). Ez az ellentmondásosság
többször is tetten érhető, példaként föl lehet
hozni a bevezetőben idézett sorokat. Hogyan
lehet a műben idézni a királynak a kész műről
szóló véleményét? Nyílván úgy, hogy parodisztikus a regény. De akkor is kérdéses, hogy logikai
döccenőket szabad-e, helyes-e benne hagyni.
Még ha regény is.
A narrátor egyébként érdekes figura, néha
Gogol elbeszélőire emlékeztet: fecseg, jelenték-

rész teszi világossá, hogy a Feleségverseny azon
kívül, hogy szatirikus regény, még önmagának és

telen elemeket fölnagyít, lényeges momentumokon átugrik, fontoskodik, és kezdetben objek-
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tívnak tűnik, majd a regény utolsó harmadára
királyi alattvaló lesz, aki hűséges, azonosul a
hatalommal. Ezt jelzi az is, hogy időnként átvált
többes szám első személybe, „jegyzőkönyvet”
kommentál, idézi a Kegyes Jóság (az uralkodó)
honlapját.
A regényben egyébként rengeteg ötlet van,
Spiró szinte bombáz bennünket velük, döntő
részük ül is, mint például a kamatyadó, mely a
szerző vallomása szerint a regény alapötletét
adta, vagy az ország fölosztása fegyházkerületekre, az utcanevek vagy Csepelen a gumipitypangmező látványa. Ez utóbbit vajon hányan értik
még? A beszélő, illetve furcsa nevek egy darabig tetszenek, szórakoztatnak, aztán kezdenek
fárasztóvá válni. Az pedig nem túl jó megoldás,
hogy a mű vége felé a nevek egy részét megmagyarázza (Murometz vagy éppen Renáta nevének jelentését). Az ötletek jórészt össze is állnak,
jellemzik, bemutatják, megjelenítik a műben
ábrázolt szerencsétlen, boldogtalan világot, és
nem keltik a petárdázás benyomását. Néhánynak
persze nem igazán van szerepe, mint például a
makói csatának, melynek feladata a szólás (messze van, mint Makó Jeruzsálemtől) kifordításával
való játék, vagy mondjuk az asszony szónoklata
Jézus perzsa származásáról. Kilóg a szövegből a
génkezeléssel vallásossá tett patkányok története
is. Azaz a túl didaktikus részletek nem tesznek
jót a szövegnek.
Az ellentét kiemelt szerepet játszik a regényben. Megtudjuk, hogy a magyarok lelkivilágában
ez fontos alkotóelem, ezért is látják a Petefészek
kocsmában kivitelezhetőnek a kommunista
királyságot mint államformát. De ezért épül
a templompályaudvar is, és stílszerűen vasbetonból, üvegből, vályogból és szalmafedéllel. E
kettősség megjelenik mindenütt a világban, mely
egyszerre szép és ocsmány, a benne élő emberek
is kegyetlenek, trágárak, de néha el is érzékenyülnek, mint például Kolonc is, mikor úgy véli,
legalább egyszer legyen valami öröme butácskacsúnyácska húgának.
Ijesztő jövő képe bontakozik ki Spiró regényéből. És éppen azért ijesztő, mivel nagyon is
lehetségesnek tűnik, nagyon is valósak azok az
ostobaságok, manipulációk és az általuk indukált
következmények, melyeket naponta magunk is
láthatunk, ha kissé körülnézünk a világban.

Egy bemutatón azzal kezdte a moderátor, hogy
Spiró könyve nem üzen semmit a mai politikának, nincs napi aktualitása. Ugyan már! Minden
nagy szatíra a jelen világából indul ki, és csak
utólag derül ki, hogy maradt-e a későbbi korok
számára mondandója. Az tény, hogy ebben a
regényben kevés szereplőt lehet azonosítani,
döntően ők sem a politika világából ismerősek
(bár Murometz és Zsoromboly alakját szemlélve
lehet ráismerési érzése az olvasónak). De maga
az ábrázolt világ nagyon is a jelen szatírája, és
bizony a nevetés nem igazán oldja föl az emberi
ostobaság fölött érzett szorongást. Elég, amit az
oktatásról, kórházakról, tudományos életről stb.
ír a szerző. Mindenesetre Spiró vérfagyasztó
módon tárja elénk, hogy már nem igaz, amit a
Koccanásban leírt, hogy „Amíg élünk, most már
ez lesz. Ez a mérhetetlenül szemét, vacak, aljas
….”. A helyzet baljóslatúbb: lehet ennél sokkal
rosszabb a világ. De nevethetünk rajta. És ha nem
értjük a nyelvét, akkor még jónak is vélhetjük,
mint a Hold csarnokban ücsörgő amerikai követ.
(Spíró György: Feleségverseny, Magvető, 2009.)
Brassai Zoltán

Az álarcoktól az arcig
Születésének századik évfordulója megpezsdítette a Szentkuthy Miklós iránti érdeklődést, újra
foglalkoztak vele a lapok, folyóiratok, korábban
kiadott, illetve még publikálatlan műve jelent
meg, a Petőfi Irodalmi Múzeum konferenciát,
kiállítást és divatbemutatót tartott a Szentkuthyihletettség jegyében. „A női divat olyan a huszadik századnak, mint a gótikának a katedrális
vagy a tizenkilencedik századnak a regény. Az
egyetlen műforma századunkban, amely intellektuális precízióval és érzéki monumentalitással
kifejezi a kor lényegét” – vallotta az író, akinek
műveiben hemzsegnek a divatleírások, leginkább
nők leírásai kiteljesítéseként, de egészen meglepő módon a természettudományos elméletek
metaforájaként is megjelenik műveiben egy-egy
ruhadarab leírása.
Persze a nők! A világegyetem mozgatói, a
lét letéteményesei, a megismerhetetlen titkok
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hordozói, a szépség megtestesülései, a mámor
démonai, akik a morc férfiút gyermeteg játékra
csábítják, elvárják, hogy öltöztesse és vetkőztesse
őket. Szentkuthy Miklós e dacos álarcot levető, a
nők által delejezett szerető, önmagát és a világot
faggató intellektus alapképleteként jelenik meg
a Petőfi Irodalmi Múzeum által kiadott, Titkok
játéka című fotóalbum oldalain.
A Szentkuthy-hagyatékban vagy kétezer fotó
található, ebből 233 közgyűjteménybe került.
Hegyi Katalin, aki évtizedek óta kutatja az író
életművét, monográfiát is írt róla, most a hagyatékban található összes fényképből válogatva, a
fotókat az író műveiből vett idézetekkel párhuzamba vonva állított össze egy remek albumot,
ami értőt és laikust egyaránt végigkalauzol az író
életén, illetve megismerteti vele Szentkuthy gondolatait a valóságról, a nőkről, a női szépségről,
a szerelemről, a szeretetről, a divatról, a történelemről, a képzőművészetről, a zenéről, a drámáról, az építészetről, a világról, az igazságról, a
létről és önmagáról.
Feltűnő, hogy Szentkuthy sokat fényképeztette magát. A kötelező gyermek- és diákkori fotók
mellett ifjúkorából számos portré maradt fenn
róla, tekintélyes fotóstúdiókban készült felvételek, de Hegyi Katalin utószavából az is kiderül,
hogy 1936 és 1941 között évi rendszerességgel
gyorsfényképésznél is fotóztatta magát. Ezeken
a portrékon jobb és bal profilból, olyan szögből látszik, amilyenből a tükörben nem láthatta
magát. Ezek a fotók a hiúság sajátos mankói voltak, nem azért készíttette őket az író, mert elégedett volt külsőjével, ellenkezőleg, azért, hogy
általuk megtalálja azt a pózt, ami a legelőnyösebben mutatja torznak tartott arcát. Az 1926-os
érettségi képén még látszik gyűlölt bandzsasága,
amit 1928-ban műtéttel korrigáltatott. „Ahogy
Remarque megírta a frontharcosok könyvét: úgy
tudnám megírni a Bandzsák Könyvét – minden
bandzsa saját magára találna benne. „Annak
emlékére, hogy még mindig nem tudok az emberek szemébe nézni: monokli és hemmungoktól 1
elgyávult arc: lehet-e komikusabb! Valami naiv
zordság, gyerekes tyrannus-nézés, bágyadtság
és zavar, sértődöttség és impotens bosszúvágy,
enyhe strabismus2 és félelem: valami groteszk
1 gátlásoktól (FJJ)
2 kancsalság (FJJ)
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elkeseredettség: pedig mennyire szeretnék nyájasan mosolyogni, és mindezek a félszeg-cinikus
álarcaim arra valók, hogy bandzsaságom trotli-benyomását eltussoljam. […]… ha a tükörbe
nézek – van-e reményem, hogy valaha egy nő
csak le is köpjön? Hiszen életemben még senkinek a szemébe nem néztem, mert a bandzsaságom és otromba szemüvegem mindig röhej-forrás.
Tehát a nőkről jó lesz egyelőre lemondani” – írta
Szentkuthy 1929. október 7-i naplóbejegyzésében. Erős, előreugró álla is gátlásokat keltett
benne, „neandervölgyinek” titulálta az állát, és
egy időben bajuszt növesztett, hátha az lágyítja
markáns arcvonásait, 1936-ból közöl az album
egy ilyen bajuszos felvételt, egy 1941-ből származó fotón pedig szakállasan pózol, kétségkívül
Az alázat kalendáriumában „ló-arcom”-nak titulált, aszimmetrikus fizimiskáját kívánta álcázni
arcszőrzetével. Naplójában 1930. december
másodikán írt arról, hogy végignézte fotóit csecsemőkorától előrefelé, és mindegyikhez kíméletlenül szarkasztikus megjegyzéseket fűzött.
Ezek a „széljegyzetek” a mostani fotóalbum
koncepciójába nem illettek bele, ebből az írásból
meg terjedelmük miatt maradtak ki.
Az előnytelen külső miatti aggályait az érett író
levetkezte, ugyanis karaktere, belső kisugárzása,
csodálatos retorikája a nők előtt, akikről huszonegy évesen lemondani szándékozott, Adonisszá
és Apollóvá varázsolták, megtalálta szelleme
és teste harmóniáját, és – az album szerkesztése is ezt a vonalat követi –, a görcsből lazaság,
a pózból közvetlenség, a félelemből ölelés lett,
az író immár saját magát adta, s nem stúdiókban, hanem remek pillanatfotósok lencséje előtt.
Fényévnyi távolság húzódik az a Szentkuthy
között, aki a húsvétvasárnapi búcsúban még
felülről is lefotóztatta magát, hogy lássa, mit kell
módosítania magán a kedvezőbb megjelenés
érdekében, és az a Szentkuthy között, aki nyolcvan évesen, egyetlen foggal a szájában fölszabadultan, gátlástalanul udvarol.
Mert hát a nők, meg Szentkuthy elválaszthatatlanok.
A fotóalbum hús-vér emberekként idézi meg
az író számtalan, elméleti szintű alapossággal és
vásári kavalkádot idéző metaforákkal leírt, megjelenített nőalakja némelyikét. A pálmát természetesen Dolly, Eppinger Dóra viszi, az író sze-

relmi ügyekben engedékeny felesége, aki nélkül
Szentkuthy bizonyára eltűnt volna az üstökösként
feltűnő pompás filozopterek névtelenségbe hulló
pályájának sötétjében. Dolly volt a modellje a
Fejezet a szerelemről gyászoló kis menyasszonyának, a novellákban pedig Vivienként szerepel.
Itt van az életműbe Corremariaként bevonuló
Hercz Mária, a Marvelként megjelenő Strasser
Mária, Betta, avagy Rudas Erzsébet, Gigi, vagyis Sártory Magda, Maria Montemedale, azaz
Tompa Mária, a nők, akik a magánéleten keresztül vonultak be irodalmi művekbe. Egy hiányzik szembetűnően, Bianca Lanza di Casalanza
modellje, akiről az író megjelent naplójegyzeteiből tudjuk, hogy nagyon is élő személy volt,
s olyannyira ihlető, hogy egész regényt írt róla.
Kilétét talán a zárolt naplók rejtik. Viszont a
fotóalbumból kiderül, kiről mintázta Szentkuthy
a Prae hősnőjét, Leatrice-t: Marion Douglas
angol színésznőről, akinek portréját a Theatre
and Film folyóirat 1928. júliusi címoldalán látta,
a portrét a regényben ultraprecízen leírta, és egy
teljes karaktert épített a portré mögé. A név olaszosan „Leatricsének” ejthető, de most már tudjuk, miért hívta az író hősnőjét következetesen
„Litrisznek”: angol volt, nem olasz.
(Titkok játéka. Válogatás Szentkuthy Miklós fényképhagyatékából. Válogatta, szerkesztette: Hegyi
Katalin. Petőfi Irodalmi Múzeum, Bp., 2009.)
Fekete J. József

Egerek vagy emberek
Mindannyian betegek vagyunk. Míg munkahelyünkön, a külvilágban, az élelmiszerboltban
és az autóbuszon, vendégségben és ünnepélyes
eseményeken megpróbáljuk eljátszani a normális családfő, kedves gyermek, kiegyensúlyozott
férj és feleség szerepét, valójában mind, egytőlegyig különféle lelki defektusokat hordozunk a
sejtjeinkben, az agyunkban. Nem tehetünk róla,
így működik az emberi természet. A tudat igen
nehezen birkózik meg önmagával és a világgal,
s mire felnőtté válunk, mindenkiben rejtőzik
egy-egy fájdalmas seb. A kérdés csak az, hogy a

betegség mikor aktivizálja magát és milyen cselekedetekben ölt testet. Ezek a betegségek pedig,
hogy máris megidézzük a nagy Freud tudományát, sok esetben a szexussal állnak összefüggésben.
Mojca Kumerdej, szlovén írónő bizonyára jókora tapasztalattal rendelkezik e témakörben. Ezt
bizonyítja Fragma című kötete, amely tizenhárom
elbeszélést tartalmaz, s amelyek kivétel nélkül az
emberi kapcsolatok sokrétű, legtöbbször patológiás viszonyait dolgozzák fel, középpontban a
férfi és a nő konfliktusaival.
Rég olvastam ennyire izgalmas, lélektanilag
tűpontosan felépített, szórakoztató novellákat.
Különösen azért volt érdekes, mert ez a szövegtípus olyan országból, egy volt jugoszláviai
tagköztársaságból származik, ahonnan általában, a kilencvenes évek derekától, szinte mindig
történelemmel terhelt kötetek érkeztek. (Persze
az igazsághoz hozzátartozik, hogy Szlovénia
nem élt át akkora polgárháborús tragédiát, mint
mondjuk Horvátország, Bosznia és Szerbia, de a
közös história szorosan összefűzi a szomszédos
testvérállamokkal.)
Kumerdej munkája teljes egészében száműzi
a meghatározó délszláv tematikát és kizárólag
az emberi psziché gondjaira fókuszál, bár természetszerűleg minden történetben akad némi
nyoma a kortárs szlovén valóságnak.
A tizenhárom elbeszélés többsége a klasszikus
férfi-nő kapcsolat hideglelős vizsgálata, szélsőséges határhelyzetekben. Van itt minden, amit a
pszichoterápia és a lélek háborúságaira fogékony
olvasó kívánhat: féltékenység, házasságtörés, szexuális frusztráció, homoerotika, tabusértő vonzalom, perverzió, voyeurizmus és elmebaj. Egy-egy
novella foglalkozik a szülői, baráti viszonyokkal, kettő pedig groteszk mellékutakra rohan:
egy autójába szerelmes férfi kóresete és egy
maszturbátor krónikája, aki egy készülék segítségével áramtermelő energiává alakítja saját
farka kifogyhatatlan energiáit. Mindez mesterien
létrehozott plasztikus nyelven, az ingoványos
világ meggyőző közvetítésével, Gállos Orsolya
precíz, remek fordításában, ízléses kivitelben, a
L’harmattan kiadó jóvoltából.
A könyvet részben azért is olvastam el, mert
arra számítottam, a szerző talán segíthet a saját
betegségemben. Nem pszichológusi támaszra
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vágytam, hiszen egy irodalmi szövegtől ez aligha
várható el. Inkább arra, hogy megmutatja, a
problémák milyen nyelvi regisztereken ragadhatók meg. S esetleg még, hogy egy-egy szöveg olyan gondolatokat indít majd el, amelyek
segítenek megérteni a lélek ártalmainak okait,
gyökereit.
A források és a kötet fülszövege szerint
Kumerdej lényegében a lacani pszichoanalízis
egy-egy miniatúráját alkotta meg. Lehet, hogy
így van. Én csak azt látom, hogy az elbeszélői
hang minden esetben radikális kívülállással
szemléli ezt a drámai világot. Mintha bár tombolnának az érzelmi traumák ebben a világban,
ő maga mégsem tartozna oda. Belehelyezkedik
ugyan hőseinek érzéseibe, tudatába, de rendkívül tartózkodó mondatokkal figyeli viselkedésüket és vergődésüket. Úgy bánik a hőseivel, akár
egy rideg tudós a kísérleti egereivel. Elindítja
őket egy fiktív folyosón és szomorúan analizálja,
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mit tesznek, mi történik velük, hogyan reagálnak
azokra a szituációkra, amelyeket az elbeszélő
felkínál nekik.
A hiányérzet, amelyet mindvégig éreztem,
legfeljebb csak e várakozás illúziójának tudható be, és annak, hogy a szerző szinte teremtői
nézőpontból tanulmányozza szereplőit, ahonnan maradéktalan azonosulásra nem, legfeljebb
együttérzésre képes.
Ennek ellenére magabiztosan mondhatom,
hogy Mojca Kumerdej munkája az utóbbi évek
egyik legszínvonalasabb kötete. Javallt alapmű
minden lélekbetegnek. Pontosabban, mivel egyikünk sem nevezhető egészségesnek, kötelező
olvasmány mindannyiunk számára.
(Mojca Kumerdej: Fragma, L’Harmattan Kiadó,
Budapest, 2008.)
Novics János

Bíró József

Vizuális esszék
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Cs. Pataki Ferenc

Az ixedik (X.) stáció
Mohácsi Mihály barátomnak
A lépni már nem tudók, mint a
házatlan csiga vonszolták testüket.
Közel a végső vonagláshoz, már csak
a felszakadt inakban élt berögzött
mozgáskényszer, hogy a falu valamelyik
pajtájában az „erőltetett menet”
egy éjszakára lerogyhasson. Szemtanú
beszélte, ki tanúja volt a történelem
e maroknyi szegletének, hogy a
ruhájuk szinte szalagokban lógott,
mint színes májusfán a krepp papír,
s az elfagyott vérző lábakra – a
szétfoszlott cipők helyére – szalmacsutából
kötöztek hamis lábbelit. „Sirató
asszonyok” jöttek –mint akkor a bevégzett
stációhoz- s a kőszívû őrzőknek
bizonygatták, hogy ők is emberek.
A tej és a pár szelet kenyér, idegen
anyagként forgott a szájban, de a
tekintetekben nem látszott a hála.
A megsárgult arcokon csak valami
túlvilági közöny világított. Ki
ismert volna fel akkor téged, s a
faluban akkor egyáltalán ki
tudhatta létezésed? Te a boldog
szerelem és a hexameterek tudója,
itt csak egy voltál a szerencsétlenek
között. Nem tudom gondoltál-e, a
percekben mért halál árnyékában,
hogy csak pár nap- és bő száz kilométer
az élet? A céltalan vánszorgásban a
keresztet nem a válladon, a szívedben
hordtad. Hajnalban indultatok a
golgotád felé, hogy aztán tarkólövéssel
a razglednicák és az eclógák
csendje végleg rádomoljon. A sírgödör
szélén a szemed még utoljára beitta a
fényt, hogy a végső képalkotás
őrizze a „Nem tudhatom” állomásait.
A Radnóti utcán az Ányos Pál iskolában,
ha a diák felel, ajkairól értőn szól, a
„másnak-e tájék mit jelent”, s ez egyszeri
különös éjszaka emlékét őrzi a táj.
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Boros Edit

Hommage-versek
Szellemidézô
1.) Távolból egy hamis bordal
A költő ma is észrevétlen
egyensúlyoz a pengeélen.
Ezüst-angyal a túlvilágon;
száll, szemére nem jön álom.
Szava nem jár már szenvedésre.
Előtte óbor: somlai, s hogy kér-e
a furmintból – kémleli Berda bátyját,
ki most is erdőn kerüli a lármát.
S míg a Somló napja fölszáll,
felhangzik egy régi zsoltár.
Hársfák árnyán, hárfák hangján
üzen: „költő, dicsérd a bort a strázsán”.

2.) Idéző idő
Szerettem. Van rá szó, vers is rímtelen.
Szem a szemmel találkozott.
Összetartozás ez és félelem.
Homályt, ragyogást is hozott.
Nem számoltam, nem ébredtem naponta,
levélhullató álmokból riadva.
Görcsösen nem készültem koromra,
csak rá várva, és tőle távolodva…
Ott söröztünk egy kikericses kertben.
(én persze bort ittam – fakuló emlék)
Zizzenő zöldben, lebbenő neszekben
figyeltem szíve szapora lüktetését.
Most sárgul a lugas, óarany venyigék
ingó ármány minden tánc utolsó.
Már magamra hagy ez a plakátvidék –
a szem még figyel, és elgurul egy korsó.
Itt botladozom régi útjaink kövén.
Mosolyráncot őriz egy kavicsvirág.
Langy légi füst tündököl felém –
borszőlőillat és világhiány.
Ülök a parton, majdnem meztelen.
Sirálysikoly. Hajókürtre felel.
Egünk tengelye nem görbül könnyeden,
versritmusra új s új hullám terem.
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A napba néztem hét esztendeje;
szökne a nyár, imitált mágnes…
Nem, nem fordul vissza a Göncöl szekere.
Félve rovom rímeid, Nemes Nagy Ágnes.

3.) AKÁR egy József Attila-versben
Nagy Könyvben szunnyadó talányok
téli éjszakákon vacogó végtelen
s akár egy József Attila-versben
árnyékot bont a Szellem és Szerelem
tapsikolnak gazok és jázminok
ki költő – mindhiába lázad
s akár egy József Attila-versben
papíron marad a magyarázat
fecsegő Dunánkon szédült búgócsigák
ajzanak importált „big bradert”
s akár egy József Attila-versben –
kit enged játszani itt a trend?
koholt vágyak a semmi ágán
ihlet teremt most kínt és kéjt
s akár egy József Attila-versben
kiálts csak: dübörögj parányi lét!
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Korinek Janka versei

Emberek
És akkor elbúcsúztunk egymástól.
Hátrafordult, és elindult lefelé.
A falépcsők nyikorogtak a lába alatt.
Másnap csak ezen a két percen gondolkodtam,
Meg azon, hogy mennyit segített nekem.
Emlékszem, sokszor jött látogatóba.
S mikor búcsúzott, mindig ugyanúgy tett, mint tegnap.
Egy hét múlva megint eljött.
Ismét társalogtunk, ismét megittunk egy kávét.
Majd ismét hallottam, ahogy megy lefelé a
Rozoga lépcsőfokokon.
Másnap hírét hallottam, hogy meghalt.
Többé nem recsegnek alatta a lépcsőfokok.
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Gábor bácsi most indul
Gábor bácsi most indul hazafelé.
Vastag, szürke sapkájával hasonlít
Egy betörőhöz.
Barnás kabátját magára vette,
Majd elindult.
Mi mögötte mentünk.
Hogy kik?
Hát én és a testvérem.
Mókásan cammog.
Keze a zsebében pihen.
Míg mi nem figyeltünk rá,
Addig Gábor bácsit elnyelte egy kanyar.

Szidás
Nem mertem visszaszólni.
Az előbb nagyon megszidott.
Dühösen nézett rám,
Mintha maga az ördög lennék.
Pedig csak a magatartásommal volt baj.
Már sokszor történt ilyen.
Gyakran sírtam is ezért.
Tényleg rossz látni a szemében
A düh tüzét, na meg ahogy
Összehúzza a szemöldökét.
Csak velem ilyen rossz.
Velem szokott a legtöbbet
Kiabálni és tőlem megmérgesedni.
Édesanyám néha még mérges is ezért.
Nem rám.
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Esô Veszprémben
Zuhog.
Zuhog.
Zuhog.
Már reggel óta
Csak zuhog.
Az esőcseppek
Bekopogtatnak
Veszprém ablakain.
Még egy kis villámot is
Hozott magával a vihar.
Legalább megöntözi
A nagymama tulipánjait.
A hideg enyhén behúz
Az erkélyajtó résén.
Kint csak néhány ember mozog.
Csak a fele van esernyő alatt.
A másik fele ázik-fázik, mert csak
Zuhog,
Zuhog,
Zuhog.
Már reggel óta.
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Ladányi István

Megnyitóbeszéd Almádiban

Tisztelt képzőművész vendégek, tisztelt közönség, kedves házigazdák!
Újra itt a nyár, újra itt a felsőörsi képzőművészeti szimpozion – kezdhetném
ezzel a vidám mondattal, hiszen okunk van a vidámságra, mert tényleg nagyszerű, hogy Szalai Sándor és segítői évről évre megbízhatóan megszervezik ezt
a nemzetközi képzőművész-találkozót, idén immár tizedik alkalommal. Ám a
tízes szám önmagában is némi visszafogottságra késztet, mármint nem könnyű
annak örülni, hogy elmúlt tíz év, hiszen csak most indult ez a dolog, nem volt
olyan rég, amikor először jöttünk Felsőörsre, a Török-villába. Hogy tíz év múlt el
azóta, az mégiscsak túlzás. Pedig ha jobban belegondolunk, valóban sok minden
történt azóta, sok művész megfordult Sándor kertjében, jó pár éve már annak is,
hogy megépítette a pajtát, vagy teraszt, vagy minek is nevezzük a tábor központi
helyszínét, egykor jóval alacsonyabbak voltak a fák, nem nőtt be még mindent
annyira a növényzet, persze aki akart, már akkor is el tudott tévedni a kertben is,
a villában is. És sorolhatnám a változásokat, az emberek cserélődését, az átmeneteket egyik témából a másikba, miközben a lényeg ugyanaz maradt, de mindannyian tudjuk, tudjátok, hogy miről beszélek, minek a kimondását halogatom,
hogy mi az, amit végül is ki kell mondanom: elmúlt ez a szép tíz év, és ez az első
szimpozion, amelyet Györgydeák György részvétele nélkül rendezünk.
Róla beszélünk, róla hallgatunk folyamatosan, róla szól ez az idei szimpozion,
hiszen mindenki azok közül, aki az eddigieken részt vett, hiányolja a jelenlétét,
a téblábolását, a hümmögését, morgását, a figyelő tekintetét, odavetett megjegyzéseit, amelyekről első hallásra azt hittük, csak úgy mond valamit, viccel,
mígnem, amikor elkezdtük forgatni magunkban, vagy ő maga ismételte meg,
rájöttünk, hogy megint elspórolt ugyan egy csomó mondatot, de fontos dolgot
közölt a maga enigmatikus stílusában. Én minden évben lejöttem megnézni
a szimpozion munkáját, és Gyuri mindig gondosan körbevezetett, elmondta,
hogy kire miért érdemes figyelni, ki dolgozott, ki csinál most épp nagyszerű
dolgokat, ki az, aki csak a hozott anyagot állítja ki. Gyuri tényleg végigkísérte,
végigfigyelte, -regisztrálta tekintetével az elmúlt 9 év munkáját, értékelt, helyre
tett, szűkszavúan és mintegy poénból még tanácsokat is adott, valahogy mintha
személyes felelősséget érzett volna azért, hogy itt jó dolgok szülessenek. A sajátjának érezte ezt a szimpoziont, nemcsak addig, amíg tartott, hanem év közben
is, mielőtt elkezdődött volna, és miután lezajlott. És hogy ne csak Gyuri hiányának a megfogalmazásait soroljam, én úgy láttam, hogy ezek az évente rendezett
alkalmak számára is adomány voltak, megerősítés, alkotásra inspiráló közeg. Én
sok tekintetben egy új Györgydeákot ismertem meg a felsőörsi szimpóziumokon.
Miközben tehát gyászolunk, a felsőörsi szimpozion nemcsak a tizedik évfordulójára lehet büszke, hanem arra is, hogy megújító, inspiráló közeget jelentett egy
kiváló képzőművész számára.
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És persze nemcsak neki, hanem minden résztvevőnek tudott lehetőségeket
kínálni, akár a rendezettség és a megállíthatatlan burjánzás határán egyensúlyozó természeti környezettel, akár a résztvevők egymásra figyelő, egymást inspiráló
együttélésével, a közös programokkal, a témaválasztásokkal. A szimpózium
témái mindig kellően tágasak voltak, konkrétan, a maguk alapjelentésében és
metaforikusan is értelmezhetők, és persze a képzőművészet nyelvére is könnyen
lefordíthatók. Meg természetesen nem is kérte számon soha senki egyik művészen sem a hívószóra adott választ. Igaz, az ilyen témáktól, mint amilyen az idei
is, az átmenet vagy átmenetek, nem is könnyű eltérni, hiszen az eltérések is eleve
átmenetek. És ez a téma, az idei, valóban a képzőművészet anyanyelvének az
alapjeleire reflektál, hiszen a színek és az alakzatok épp az átmenetekkel vagy
azok hiányával jönnek létre, hoznak létre viszonylatokat, a kimozdulások, az
elmosódások dinamizálják a képet, munkára késztetik először is magát a szemet,
amely az ember természete szerint kontúrokat, formákat keres vagy lát oda is,
ahol folyamatos átmenetek vannak, és munkára készteti a látottakat valamiféle,
bármiféle értelemmel ellátni kívánó agyat, akár ennek az értelemadási reflexnek
a fékezésével, akár az átmeneteket behatárolni, a kimozdulásokat korrigálni
kívánó percepciós automatizmusaink folyamatos kikapcsolgatásával. „Na, már
megint kezdi”, morogja most Gyuri barátunk csak úgy maga elé, úgyhogy abbahagyom.
Hálátlan dolog ilyen nagyszámú alkotó közös kiállítását megnyitni, hiszen
csak ilyen általánosságokról beszélhet az ember, kiemelni egy-egy képet, egyikmásik alkotót, akinek a világa ez alatt a rövid idő alatt közelebb került hozzánk,
nemcsak a többiek miatt nem illik, hanem az ilyen esetlegesen, szűkszavúan
kommentált alkotásokkal szemben is vétek lenne. Van, aki már nem először van
itt, akinek a képeit már felismerjük, bármi legyen is a témája, talán könnyebben,
mint magát az alkotó művészt. Van, akinek a műveit első látásra megjegyezzük,
annyira különleges hálót sző ezekből a bizonyos kimozdulásokból és átmenetekből, színes és szürke sávokból, amellyel első ránézésre foglyul ejt. Akiket jövőre
vagy két-három év múlva hiányolni fogunk, ha esetleg kihagyják nyári programjukból Felsőörsöt. Ahogy én például nagyon megszerettem a korábbi években
Marjukka Paunila, Juha Okko, Jari Järnström alkotásait, hogy csak néhány
távollévő finn barátunkat említsem név szerint.
Adjunk hát most magunknak időt a szemlélődésre, hiszen az alkotók és az
alkotások egyediek, most nézzük őket, most legyünk velük együtt, amíg itt
vannak. Persze minél inkább megbarátkozunk most velük, annál inkább fognak
majd hiányozni.
Köszönöm a figyelmüket, a kiállítást megnyitom.
(Elhangzott Balatonalmádiban a Padlás Galériában 2009. június 17-én)
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Modern képtár – Vass László
gyüjtemény
(Veszprém, Vár u. 3-7)
Látogatható kedd kivételével
naponta 10-18 óra között
/a képen Daniele De Spirit
Kompozíció című műve
látható, 1977/

Dubniczay-palota – László Károly gyûjtemény
(Veszprém, vár u. 29)
Látogatható hétfõ kivételével naponta 10-18 óra között
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meghirdetett ÍRÓ-DEÁK országos vers- és novellaíró verseny általános iskolás vers kategóriájának első
helyezettje.
Ladányi István (1963. Adorján) a Pannon Egyetem
oktatója. Hajmáskéren él.
Fodor András (1929. Kaposmérő – 1997. Fonyód)
Kossuth-díjas író.

Mûvészetek Háza eddigi kiállításai 2009-ban
Csikász Galéria

Dubniczay Palota – Várgaléria

Lugossy László szobrászművész, „kicsi kövek”
február 6-március 28.

Wayang kulit (árnyjáték figurák) január 16március 1.

Kelemen Marcel festőművész, MCMXCIX-MMIX
Fényvándorút április 3-május 31.

Kis-Tóth Ferenc festőművész „Tér”, március 6május 3.

„Szépség és Kvalitás” június 5-augusztus 30.
Barakonyi Zsombor, Gesztelyi Nagy Zsuzsa,
Halmi-Horváth István, Hatházi László András,
Kaszás Réka, Kucsora Márta, Mészáros Szabolcs,
Tarczy István alkotásai, június 5-augusztus 30.

Deli Anett festőművész, május 8-június 5.

Keresztes Lajos fotóművész, szeptember 5október 31.

„Szépség-Érték-Elegancia” – Hungarikum
Veszprém megyéből,
A Herendi Porcelánmanufaktúra kiállítása az 1000
éves Veszprém ünnepi rendezvénysorozatának
részeként, június13-október 8.

Modern Képtár – Vass Gyűjtemény

Pincegaléria

Dr. Práger László magángyűjteményéből –
Kernstoktól a kortársakig, február 28-április 30.

Koller László szobrászművész, szeptember 11november 1.

Modern Képtár – Vass László Gyűjtemény állandó
kiállítás – IV. Schweiz Konkret, május 23-2011.

Tegulárium Magtára

Sean Scully festőművész „Érzelmek és
struktúrák”, július 25-október 25.

Szilágyi Zoé és Brush Ramones „Művészet a
halálsoron” július 3-augusztus 30.

Lapunk külön is kapható az Írók boltjában (Budapest, Andrássy u. 45.),
valamint Veszprémben az Cserhát Könyvesboltban és a Libri Könyvesboltban.
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