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Pollágh Péter

Régen tép

Átlagos  napvég, szürkület, 
megy le a hideg, mint a lift,
nagyon várom a halált, lopott 
színű kabátját, meg a nevet, 
amit ő szeret
össze nekem. 
 
Lecsukja sok szemét a ház,
ha rám nyit a halál, elejtem
a kezet, amit tartok, amivel 
írtam. 

Fázom, leveszi rólam a libabőrt,
öreg, rongyos egy fogással,
de jön utánam, mint egy kacsa-
csőr, mint egy kis hideg.  
 
Mint egy kishúg. Meg a gúnya.
Ezt a pulcsit még nem hordtam.

Ülök a sárga linóleumon,
mindennapi koporsóm mellett
elmondom, mások róla
mit meséltek, lököm neki
a kérdőjeleket, nem kutatom 
a szemét, csak mondom, hogy volt 
egy kölyök, ki halálkának hívta.
Dörzsöli a kezét. Aztán kiböki: 

Nem vagyok becenév,
de nincs harag, jó
ez a fecsegés, baba,
már ácsolják a neved:

babusgat, mint egy rózsát,
öreg szélhámos, antik pofa,
régen tép szirmokat.
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Mindegy. Nem leszek felelős, 
lerázza szirmaim és a kényszert,
hogy önmagam legyek, vissza-
vesz, bundámból kimehetek. 
Mint a cukorka, kophatok el végre
a nyelvén, vagy hol,
papában a gyerek.

Dédi mondja

Van egy bolygóm, annyit rejtettem, 
sakálos másom. Karácsonyi szünidőm,
a valóságom. Rajta kívül nincsen való,
csak mohó sötét, hízó hályogszürke,
egy Gonosz sok felbérelt kicsi nyelve.

Uszonyos bolygó. Nem megfojtható.
Nem uralkodtam rajta, el is gurult.
Te meg egyszerűen fölvetted.
Alakváltó lidérc, hógolyóemlék,
most  éppen kórházszínű pulcsi,
sokan bújócskáztak benne, sok jók,
piros a gömbcsillár felette.

Tetőtől talpig ősz: a tél elővárosa vagyok,
és nem tudok a ti nyelveteken beszélni,
világító sci-fi -fehérben baktatok kifelé.

Ott a Jó: egy fagylaltillatú hóember,
sokan vesztek el, fagytak meg érte. 
Török is egy jégemléket, az óarany
konyakba teszem, tölgyes az illata,
látom és hallom a volt fák fényét,
meg merem inni, meg merem inni.
Erdővel a kezemben rogyok földre. 
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Mindenki legyen jó

Szuperszép vagy: mint a gyűrű, 
nincsen neked véged. Felettesem 
vagy, én meg most épp bocsánatos, 
mint egy bűn vagy elballagó álom.
Kisasszonykoszton tartalak, ígérem,
tányérsapkában, csíkos váll-lapban 
jelentek neked, de csak ha elhiszed.

Este van, alusznak már az emberharamiák.
33 is elmúltam, esteledik bennem a harag.
A könyveket szeretem, ők még gerincesek.
Bolondjuk vagyok. Várok egy hosszú viszlátot,
hogy egyszer ellapozzanak, elengedjenek,
s csillagok fehér mesze öntse le testemet.

Aztán legyen reggel, keljek ki, mint a virág.
Hozzak komolytalan, apró, szép teát, el-
törhetetlent, mellé kristályos gyereksziklát,
mokkaformát. Csészealjak kelljenek hozzá,
és játéktavak, csúszdaszerű kanalak, jó tók. 

Ugorjak fejest a reggel völgyébe.
Nem vagy valós: súgjam a füledbe.
Képzelt személy vagy, való nekem.
Fújjon a szél. Mindenki legyen jó: 
hangosan ennyit mondjak, tölgyfás
hangon, mással ne gondoljak.

 



Tóth Kinga

Super-W-Men
Boros Viola munkáihoz

 1. A kígyónő

a kígyónőnek nincsen csontja
a kígyónő ezüst bikiniben színpadra jön
a körszínpad közepén kör bemélyedés 
oda teszi az üveglapra a tenyereit
bemutatkozáskor hátradönti a bordát 
a hídban kiterpeszti a lábát fel
fején tartja a fenekét mikor átbújik
a magassarkúval választékot túr
a parókájába és kockát csinál magából
így nyújt ki integetni
a melltámasz után kinéz a lába közül
nagyra nőtt póknő nyúlik az üveglapon
a férfi ak dudoros bikinijét bámulják
nem csúszik el meghajláskor leveszi
a cipőt a következő számhoz
sárga lufi kat használ beolajozza 
hátát egy biztonsági munkás a lufi  
a fenékhez ragad a hátával pukkaszt szét 
a közönség nem érti ezt az akciót 
később a tízedik után döbbennek
egybeér a hát a combokkal hátulról
asztalszerűvé válik a has arra 
könyökölnek az aláíráskérők
amíg el nem fárad nincsen csontja
nem törik el a rajongók súlyától
hasizmát a földbe nyomja a szeretet
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Bálna

a bálnagyomorban 3D-s plasztik
bójákat kötnek az erekre
bélhártyán rezegteti a csövet
ttdd
mmrr
a két férfi  a hűtőláda két végén ül
előttük a női hangpálcás irányító
a nyálat a kezdőnek át a másikra 
a botok különböző hosszúságúak
elérnek a fuvolistához 1 óránál
a trombitáshoz délután
a szaxofonos 10 óra 
9 és 3 a hűtőhangszerek
hátul hosszabb kettőnél a 
fegyelmezett csemballó
egyenes háta csak a karja
mozog a nyomással
ugyanúgy kattan mint
a fegyelmező xilofonja
a ládában a hólyagba ezt a
gömböt engedik be 7 óra
a műszerfalban hét főér vezet
a bálna kipufogójába
250 mérföldre egy bárkán
a másik csoportzenekar 
forgása ellentétes a belső 
felkapja a bálna nyom 
egyenletes rezgetés a vízen
a bálna kipufogójába belülről
és kívülről a rezgés összeér 
a lyukban 200 mérföld
ddttmmrrmmrrddtt
r   r   d   d  l  t m m
a zoológus hangfelvevőjére
két hullámban rögzíti a
jeladást a bárkán óvodás
csoportoknak mutatják a
tapsolási ütemet az óvónő
vállrándítással jelzi ki be
ki be a vállívet köröznek a
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gyerekek rajzolják a 
vállakkal a bendőt
a bálna algát eszik
a gyerekekben nincs félelem
a zenekar köré állnak mikor
tudják már a forgatást
fi gyelnek a kinti xilofonosra
aki a fejével biccent nekik
az irányítóbotok végét bekapják
az órák 9 10 11 12 1 2 3
                     3-6
mikor a fuvolista hangszert cserél
az órák is vállkörzésbe
a xilofon zakója válltöméses
a hátsó sorokban is
jól látható a mozgás nem
tévesztik az üzenetet 150
3nál sorakoznak majd körbe
növekvő sorrendben a belső
tartályban ellenkező irányban
egyszerre kapja a két xilofon
asztal a bálna lassul
a víz áramlása elősegíti
a korallsziget mozgását
a gyermekkórus hatalmas
púpot pillant meg a zátonyok
irányából 100 a zoológus
spektográfján ezután bukkan
fel zöld ellipszis formájában
pulzálása megyegyezik a bárkaműével 
haladási iránya a bárka 50
a víz koncentrikusan kavarodik
két központjának külső
körgyűrűi metszenek
az óvónő bámulatában
leejti kezeit a gyerekek
folytatják a ringást előre
hátra forgatják a vállövet
9 új lapot kezd a xilofon
felkap a pálcák leesnek
a pallóra és a tartály 
hártyafalára
nem sérül semmi
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ez a találkozás megtörténik
a bálna rekesznyomással
küldi fel hólyagját akik
a kórus belsejében lévő
trambulinra pattannak
a spektográf rajzolópálcikái
kikattannak és a xilofonra
repülnek de illeszkedik
a téglalapokra nem vét
hibát a kapcsolattartásban
a csemballista 2 órára érkezik
az első vízhullám vízsugár
a bálna következő levegője
utolsó cseppjei 9 felé 10-9
felé esnek az óvodások
homokozóvödrökbe gyűjtik
a koppanásokat az óvónő
csendesen ringatózik 
a zoológus műszerére támaszkodva 
a vízen két sávban a bálna és a nő
lélegzését rögzíti a nő felkészül és
a trambulin felé indul 
10nél ugrik a következő 
tartályba a kiválasztott
7 óvodás vödreit a zenekarnak 
adja és egyesével követik
az óvónőt az új kórust
bevonja a tartály 50
és távolodik a felnőttek
és a befejezett zenekarok
meggyújtott pálcákkal 
integetnek a bálnának
a bálna memóriájába 25 évre
vésődik a vizuális élmény
és a pörkölődő irányítóbotok
szaga a bárkát ellassítják
a fl uoreszkáló bóják és 
a neonrudak a város segíti
az élmény raktározását 100
amíg a zoológus kijelöli
a kintmaradottak közül
a kinti hetet a tartály
gyermekei fl uoreszkáló
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kulcstartókat hordanak
a következő megérkezés
új vizuális és elektronikai
fejlesztések kombinálásával
jön létre az óvónő
neonhengereiből teleszkópokat
készít a gyerekek elfoglalják
pozícióikat 200 a zoológus
építi a spektrográf mutatóiból
a botokat különböző hosszban
az óraszámoknak megfelelően
a külső és a belső számlap
7 fő pontján
a résztvevők rákapcsolódnak
a hálózatra az irányítók
kiterítik az eddigi kottalapokat
és újabb jeleket rajzolnak
a rácsok közé 250-nél
húzzák meg a kezdővonalat
húzzák fel az óralapokat
a gyerekek üléseit a számlapba
pattintják felütés



Szirmai Péter

Az idegen

Már három hete tombolt a homokvihar Tierra Calientében, amikor 
beállított hozzám az idegen. Egész nap a szobám ablakában ültem, nap-
keltétől napnyugtáig, és néztem, ahogy a por centiméterről centiméterre 
betemeti a főtéren álló Escobar tábornok szobrát, a tábornokét, aki száz 
éve azt a sivatagi hadjáratot vezette, aminek eredményeképpen kiirtották 
a helyi törzseket. A homok kavargását fi gyelve, a kép jobb szélén, egy 
lovast pillantottam meg, ahogy beporoszkál a főtérre, leszáll a lováról, 
és a házam előtt kiköti a lovat. A falépcső és a tornác megnyikordult: az 
idegen az ajtóhoz lépett. Háromszor kopogott. Megkérdeztem, ki az. Azt 
mondta, hogy egy régi ismerős, és hogy beszélni akar velem. Mondtam, 
hogy nincs kedvem beszélgetni. Mondta, hogy egyszerűbb, ha kinyitom az 
ajtót. Éreztem, hogy akkor is be tud jönni, ha nem akarom, hát kitártam 
az ajtót. Az idegent nem ismertem: mexikói kalap alól, a szem két szűk 
nyílásából, rideg tekintet meredt rám. Arcán borosta, ruhája gyűrött, sza-
ga több napos mosdatlanságról árulkodott. 

Azt kérdezte:
– Maga hogy kerül ide doktor úr? És hol van B.?
Ekkor váratlanul megismertem. Az évek megváltoztatták az arcát. Azt 

mondtam:
– Maga hogy kerül ide ezredes úr? Úgy tudtam, hogy a keleti fronton van.
Kerülte a tekintetemet, úgy mondta:
– Megváltoztak a körülmények… 
Azt kérdeztem:
– Milyen körülmények? 
Rápillantottam, erre gúnyosan elmosolyodott. Cinizmusa felbosszan-

tott. Azt mondtam:
– A keleti fronton fokozódnak a hadicselekmények. Ön megszökött.
– Ön viszont halott.
Mélyen a szemembe nézett. Álltam a tekintetét. Azt mondtam:
– Igen. De valójában ön is. Önt hamarosan elfogják, és katonai bíróság 

elé állítják.
Elkapta a tekintetét. Félretolt és megindult befelé a szobába. A fotel-

ből félredobta a belegyömöszölt ruhákat, és leült. Maga mellé ejtette a 
kalapját, hátrasimította szőke, piszkos haját. Én továbbra is az ajtóban 
álltam. Azt kérdezte:

– És ön miért jött vissza?
– Kötődöm ehhez a házhoz.
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– És Istennel megbékélt?
– Én odaát eddig semmiféle istennel nem találkoztam.
Röviden felhorkant, ami, azt hiszem, kurta nevetés volt. Azt mondta:
– B. pénzéért jöttem, amit azért adtam, hogy megnyithassa a boltját. 

Tartozik nekem. Hol van B.?
Azt mondtam:
– B. tönkrement. A lakosok elhagyták a falut. Mára már mindenki el-

ment. Már nincs, aki vásároljon.
– És B.? 
– Belelőtték a folyóba. A fi át viszont magukkal vitték.
Hallgattunk. Azt mondtam:
– Csak én maradtam itt… 
Maga elé meredt, bólogatott.
Azt mondta:
– Gyújtson be!
– Éhes? Csak krumpli maradt a házban, az is tavalyról. Rendben, meg-

csinálom.
Kikapartam a hamut a kályhából, apró fát raktam a tűztérbe, gyufát 

vettem elő, és begyújtottam. Utána pár hasított fát raktam a tűzre, majd 
becsuktam a vasajtót. A kis nyíláson át látszott, hogy erőre kap a tűz. 

Azt mondta:
– Azt hittem, hogy B. megsokszorozza a pénzt.
Azt mondtam:
– Ez nem az a hely, ahol a pénzt megsokszorozzák.
Lábost tettem a tűzhelyre, egy ócska kannából vizet öntöttem bele. Azt 

mondtam:
– Errefelé inkább elhalnak a falvak, mint virágozni kezdenek.
Leültem a tűzhely melletti székre. A jobb lábamon nem volt cipő, az 

ezredes a rongyokba becsavart lábfejemre meredt. Így folytattam:
– Jött a hír, hogy a fennsíkról katonák érkeznek, megszállják a környé-

ket. Aki tudott elmenekült. Aki itt maradt, elhurcolták rabszolgának, aki 
beteg, használhatatlan volt, azt a folyóba lőtték. A falu szinte egyik napról 
a másikra néptelenedett el. 

Elkezdett forrni a víz. Beletettem a négy szem krumplit a fazékba. Azt 
mondtam:

– Az üres faluban hamarosan feltört a gaz, a por belepte a kísértetfalut, 
elborította az ablakokat, eltorlaszolta az ajtókat. Az elhagyott házak kö-
zött gazdátlan kutyák jelentek meg, farkasok, sakálok vertek tanyát.

Két piszkos rongyot vettem a kezembe, megfogtam a fülénél a fazekat 
és a durva pallókból ácsolt asztalra helyeztem. Két fatányért, két fakana-
lat tettem az asztalra. Leültem az ezredessel szemben. Fújva hűtöttük, 
hámoztuk a krumplit, aztán széttrancsíroztuk a tányérban és kanalazni 
kezdtük. Azt kérdezte teli szájjal:
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– És maga meddig marad itt? 
– Nem tudom, de remélem, hogy már nem sokáig. Hamarosan eltűnik 

minden. Nem érzi, hogy erősödik a szél?
Mereven nézett rám. Hallgattuk, ahogy a szél az ablaknak veri a ho-

mokszemeket. Azt mondtam:
– Kemény tornádók jönnek. El fog tűnni minden.
Láttam, hogy dühös lett. Megingatta a fejét. Azt mondta:
– Doktor, jobb, ha megyek. Adja ide a maradék pénzt, magának úgy-

sincs rá szüksége.
Fölálltam, a tűzhelyhez léptem és a polcról levettem egy csuprot. Oda-

adtam az ezredesnek, hogy ő vegye ki a pénzt, lássa, hogy nem tartok meg 
magamnak semmit. Ránézésre is csak pár peso volt az egész. Az ezredes 
zekéjének zsebébe gyűrte a pénzt. 

Fölállt, vette a kalapját, és az ajtóhoz lépett. A kilincset fogva visszapil-
lantott. Azt kérdeztem:

– És merre tart? 
– Még begyűjtök egy kis pénzt, aztán átmegyek a határon. Új életet 

kezdek. 
Bólogattam. Azt mondtam:
– Adiós. 
A kalapja felé bökött, és azt mondta:
– Adiós.
Becsuktam magam mögött az ajtót, és megálltam a fából ácsolt torná-

con. Kellemetlen volt egyedül lenni ebben a házban, egyedül megfőzni a 
krumplit, egyedül enni. Már alkonyodott, és a szél annyira felkavarta a 
port, hogy a szám elé kellett húznom a sálamat, hogy levegőt tudjak venni. 
De nem volt vesztegetni való időm. Elkötöttem a lovamat, felszálltam rá 
és ügetni kezdtem a falu nyugati széle felé. Csak az volt a furcsa, hogy a 
lónak nem volt feje, és ahogy lenéztem, nem volt lába. Már tudtam, hogy 
én sem leszek itt sokáig. 

A belső sivatag

Lovammal a kihunyófélben lévő tűz mellett szunyókáltunk, mikor meg-
jelent anyám. Hátán kardigán, testén a szokásos melegítő, lábán könnyű, 
lapos sarkú cipő. Léptei felverték a sivatag porát. Felpattantam, de in-
tett, hogy üljek vissza. Öregesen leült velem szemben egy homokdombra, 
félrehajtotta arcából ősz haját, megigazította a kendőjét és rám nézett. 
Lovam tovább szunyókált, de a körülöttem ólálkodó sakálok mögém tele-
pedtek és mereven nézték őt. Azt kérdeztem:
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– Minden rendben van odaát?
Anyám várt, csak várt, nem szólt. Térdei előtt összekulcsolta öreg, 

csontos kezeit. Előbb engem, majd a tüzet nézte. Csak ennyit mondott:
– Persze. 
Mereven néztem a szemét, vékony, csontba metszett arcát. Hosszú ide-

ig várt, aztán azt mondta:
– Katonák érkeznek ide.
Azt kérdeztem:
– Miféle katonák? Külső seregek?
Azt mondta:
– Nem. Az ország hadserege. Hogyan is gondoltad, hogy elbújhatsz előlük?
Hallgattunk, és a tüzet néztük. Azt kérdeztem:
– És pontosan mit akarnak?
Anyám a tüzet nézve válaszolt:
– Mindenkit besoroznak. 
Belső zsebemből cigarettát kotortam elő, a számba illesztettem, a csiz-

mám talpán gyufát gyújtottam. Anyám mereven fi gyelte, ahogy a sötétben 
felizzik, majd ismét kihuny a parázs. Magam elé fújtam a füstöt, ami egye-
sült a tűz füstjével és az ég felé szállt. Azt kérdeztem:

– Háború van?
Anyám végigmért. Azt felelte:
– Nincs. Valami más van. Nehéz pontosan meghatározni, hogy micso-

da. A militarizálódás fokozódik. Az állam minden hadra fogható embert 
besoroz, hogy céljainak szolgálatába állítsa.

Számhoz emeltem a cigarettát. Kifújtam a füstöt, majd azt kérdeztem:
– És mi a célja az államnak?
Erre nem válaszolt anyám. Hosszan nézte a tüzet, aztán felállt, intett 

felénk, és eltűnt a sötétben.
Hamarosan lódobogást hallottam. A sakálok szétrebbentek. A cigaret-

tát a tűzbe dobtam. A dobogás egyre erősödött. A sötétben nem láttam, 
csak hallottam a lovak patájának csattogását. Aztán ott álltak előttem a 
lovasok. Nem számoltam meg őket, de nagyjából tízen lehettek. A kato-
nák, mert mondanom sem kell, hogy azok voltak, nem szálltak le a lóról: 
nyeregben maradtak, a lovak még percekig ott topogtak köröttem. Aztán 
mégis leszálltak a lóról a katonák. Két katona – egy fi atal: harminc év 
körüli, és egy idősebb: ötvenes – elvált a többitől, és megállt előttünk. A 
fi atalabb odalépett hozzám és azt mondta:

– Keljen föl a földről! Tisztelje meg a tábornok urat azzal, hogy állva 
fogadja!

Lassan kászálódtam, erre megragadta a kabátomat és szabályosan föl-
cibált a földről. Lovam látva ezt, felpattant, és mellém állt.

A tábornok, vékony, ráncos arcú, cinikus mosolyú férfi  levette a sap-
káját, végigsimított a homlokán, majd egészen közel lépett hozzám: érez-
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tem a számon savanykás leheletét. A szemembe nézett, végigpásztázta az 
arcomat, majd a tekintete ismét a szememen állapodott meg. A szeme 
hideg volt, mint egy darab fém. Jó egy percig álltunk így. Aztán épphogy 
elfordította a fejét, és azt kérdezte a másik tiszttől:

– Hogy hívják?
A tiszt sebesen lapozgatni kezdett egy gyűrött jegyzéket. Hármat la-

pozott, aztán az ujját lefelé futtatta a lapon, a lap alján megállt, és azt 
mondta:

– Pedro Antonio K.
A tábornok azt kérdezte:
– Tudunk valamit a múltjáról?
A beosztott tiszt azt válaszolta:
– Igen. A régi Cég alkalmazottja volt. Amikor az állam átvette a Cég 

irányítását, nem értett egyet ezzel, távozott a Cégtől, sőt a lakhelyéről is. 
Tartózkodási helye eddig ismeretlen volt.

A tábornok gúnyos mosollyal nézett rám.
– Nem tudta, K, hogy ebben az országban nem lehet elbújni? Még a 

sivatagban sem.
Mereven néztem az arcát. Így folytatta:
– A régi Cég embereire ez különösen vonatkozik. Mindent tudunk ma-

gukról. El sem tudja képzelni, hogy milyen modern nyomkövető techni-
kákat alkalmazunk. 

Kurtán felnevetett. Aztán így folytatta:
– Na jó! Beszéljünk a jövőről!
Kicsit hátrább lépett, mögém nézett, majd hirtelen ismét az arcomba: 

próbára akart tenni, hogy hogyan viselkedem, amikor azt gondolom, hogy 
nem vagyok közvetlen megfi gyelés alatt. Az arcom meg se rezzent. Persze 
ismertem ezt a trükköt, évekig dolgoztam a Cégnél. Elmosolyodott, és azt 
mondta:

– Rendben. Szóval… Átszervezzük a Céget. Hatékonyabb, céltudatosabb 
Céget akarok. Komoly, számon kérhető feladatokat osztunk maguknak. 

Fejét enyhén hátrafordítva kérdezte:
– Ő a használható emberek listájában szerepel, igaz, főhadnagy úr?
– Jelentem, igen.
Ismét felém fordult. Azt kérdezte:
– Nos, K, van kedve visszatérni? Jól gondolja meg a választ, mert köny-

nyen szerezhet magának magas rangú ellenségeket.
A kihunyt tűzhelyet bámultam. Üres volt az agyam. Csak annyit tudtam 

hebegni:
– Adnak gondolkodási időt?
A tábornok végigmért.
– Jól van. Megyünk tovább a környező falvakba. Holnap este visszajö-

vünk.



16 VÁR UCCA MŰHELY 49.

Azzal sarkon fordult, intett az egyik fi atal katonának, az elé vitte a lo-
vát, és fogta a kantárszárat, amíg felszállt a lóra. A tábornok azt kiáltotta 
felém:

– Gondolja meg jól a választ! 
Megfordította a lovát, és elvágtatott a nyugati látóhatár felé. A többi 

katona követte.
Tudtam, hogy már csak egy helyen élhetek innentől kezdve: a belső 

sivatagban, ahová normális ember csak kísérővel megy be. 



Bíró József

Update or death
prózavers

gacsos ösztöneik diktálta elvárásaik minél hatékonyabb kielégítése
primitív fogyasztói magatartásra orientálható csőcseléket eredményez
ezen szervilis sokaságot a drugporndrinksanctatrinitasára szoktatjuk
:  a megnyert  /  deformált – önző – embertípus eszményei elhalnak

amiképpen ellenünkre való törzsökös ideái  /  morális tartása szintúgy

– [   e – rős’t   …   vi – gyáz – za – …   (  !  )   …
  -   …   ha már   …   könnye is   …   kifogy   -

:  ma – … – hol – nap  …  :  öl – ni   …   (  !  )   ] –

jelentékeny erőkkel segítjük az ökológiai színezetű anarchizmust
változatos módszerekkel  /  egyebek mellett  /  a sajtó manipulálásával
THE MOUNTAIN IS A MOUSE  /  THE MOUSE IS A MOUNTAIN
:  a zöld – szisztéma természetes szövetségesünk marad mindaddig

míg a jobbára még fennálló nemzetállami rendet alapjaiban támadja

– [   e – rős’t   …   vi – gyáz – za – …   (  !  )   …
-   …   ha már   …   könnye is   …   kifogy   -

:  ma – … – hol – nap  …  :  öl – ni   …   (  !  )   ] –

az ifjúság originális  /  intakt romlatlanságát hamis
kiérlelt  /  tudományosnak tűnő trivialitásokkal romboljuk
evidens  /  adott terepünk a lezüllesztett oktatási rendszer
:  a klasszikus – műveltséget negligáljuk  /  elsorvasztjuk

helyette csakis a pragmatikus szemléletmódot preferáljuk

– [   e – rős’t   …   vi – gyáz – za – …   (  !  )   …
-   …   ha már   …   könnye is   …   kifogy   -

:  ma – … – hol – nap  …  :  öl – ni   …   (  !  )   ] –

a mély patriotizmust elfogadhatatlannak minősítjük  /  degradáljuk
irtjuk  /  mint a parlagfüvet  /  fegyverünk az agyonhajszoló robotoltatás

„  sleep    till    death    healeth    come    ease    this    life    disease  ”
:  a tradicionális gazdasági – ágazatokat elemésztjük  /  a létfeltételeket

szakadatlanul nehezítjük  /  országokat néhány göthös  /  kehes lóért
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– [   e – rős’t   …   vi – gyáz – za – ...   (  !  )   …
-   …   ha már   …   könnye is   …   kifogy   -

:  ma – … – hol – nap  … :  öl – ni   …   (  !  )   ] –

nélkülözhetetlen  /  important task  /  korlátlanul átjárhatóvá tesszük
módos nyugati területink határait a végképp kiszolgáltatott migránsok 

előtt
ilyképpen szítjuk a bizalmatlanságot  /  a kultúrák közti feszültséget

:  az   - ún . -   harmadik – világban véres polgárháborúkat indukálunk
tehát a csóró menekülők az elvárásaink szerinti hullámokban érkezhetnek

– [   e – rős’t   …   vi – gyáz – za – …   (  !  )   …
-   …   ha már   …   könnye is   …   kifogy   -

:  ma – … – hol – nap  …  :  öl – ni   …   (  !  )   ] –

vállalataink termelőegységeit  /  cégeinket áttelepítjük
néhány csökött európai  /  afrikaidélamerikaiésázsiai országba

e térségekben még hisznek a lokális piacgazdaságok primátusában
:  devizaéhségük miatt a legelemibb – óvintézkedéseket is mellőzik majd

közben szabadon prédálunk  /  a munkavállalókat pedig éhbérért 
dolgoztatjuk

– [   e – rős’t   …   vi – gyáz – za – …   (  !  )   …
-   …   ha már   …   könnye is   …   kifogy   -

:  ma – … – hol – nap  …  :  öl – ni   …   (  !  )   ] –

az okkupált  /  megkopasztott államokat laza zsarolással rábírjuk
jókora kölcsönökre  /  magas kamatokkal az IMF és WBG portfólióiból

amely intézmények effektíve that’ts all right  /  az irányításunk alatt 
vannak 

:  elképzelhető – húzódozásuk esetén  beleköpünk a levesükbe  /  adósság-
spirálba

ad punctum temporis  /  válságköltségvetésből válságköltségvetésbe 
kényszerítjük mindet

– [   e – rős’t   …   vi – gyáz – za – …   (  !  )   …
-   …   ha már   …   könnye is   …   kifogy   -

:  ma – … – hol – nap  …  :  öl – ni   …   (  !  )   ] –

globaleconomyglobaltradegolbalsocietyyeahyeahyeah  /  ettől kezdődően
:  szükségszerűvé válik a politikai – struktúrák világméretű átszervezése

mely irányított folyamat bölcsőjénél nanáhogycsakéscsakismi 
bábáskodunk
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– [   e – rős’t   …   vi – gyáz – za – …   (  !  )   …
-   …   ha már   …   könnye is   …   kifogy   -

:  ma – … – hol – nap  …  :  öl – ni   …   (  !  )   ] –

írott és elektronikus médiumainkban konzekvensen sulykoljuk
:  az uniformizált  /  általunk – előírt – nézőpontok helyénvalóságát

thou shalt deregulate !  /  thou shalt privatise !  /  thou shalt desacralize !

– [   e – rős’t   …   vi – gyáz – za – …   (  !  )   …
-   …   ha már   …   könnye is   …   kifogy   -

:  ma – … – hol – nap  …  :  öl – ni   …   (  !  )   ] –

elrendeljük a békefenntartó  /  béketeremtő katonai műveleteket
:  a beavatkozásokat esetről – esetre humanitárius akciókként tálaljuk
következésképpen  /  eszinemeszinemkapmást  a frusztrált közvélemény

– [   e – rős’t   …   vi – gyáz – za – …   (  !  )   …
-   …   ha már   …   könnye is   …   kifogy   -

:  ma – … – hol – nap  …  :  öl – ni   …   (  !  )   ] –

a tömegeket minél nyomorultabbá – kiszolgáltatottabbá tesszük
:  magától értetődően  /  ideológiai  /  lélektani vonatkozásban is

– [   e – rős’t   …   vi – gyáz – za – …   (  !  )   …
-   …   ha már   …   könnye is   …   kifogy   -

:  ma – … – hol – nap  …  :  öl – ni   …   (  !  )   ] –

standardizálva  /  évekkel – fölemeljük a nyugdíjkorhatárokat
:  tudatosítjuk a munkavállalókban  /  bármikor lecserélhetőek

– [   e – rős’t   …   vi – gyáz – za – …   (  !  )   …
-   …   ha már   …   könnye is   …   kifogy   -

:  ma – … – hol – nap  …  :  öl – ni   …   (  !  )   ] –

a fi zetések vásárlóerejét szukcesszíve  /  ám radikálisan – csökkentjük
:  imitált tőzsdekrachok  /  mesterségesen gerjesztett infl áció  /  etcetcetc

– [   e – rős’t   …   vi – gyáz – za – …   (  !  )   …
-   …   ha már   …   könnye is   …   kifogy   -

:  ma – … – hol – nap  …  :  öl – ni   …   (  !  )   ] –

komplexitásában áttekintve  /  bölcsen megfontoltuk
a visszhangot  /  nagy felháborodást kiváltó bűncselekmények
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számának növelését  /  while  one  hopes  one’s  happiness  is  lost
:  így a majoritás nyilván követelni fogja biztonsága – reményében
a látványosabb rendőri  /  az erőteljesebb titkosszolgálati jelenlétet

– [   e – rős’t   …   vi – gyáz – za – …   (  !  )   …
-   …   ha már   …   könnye is   …   kifogy   -

:  ma – … – hol – nap  …  :  öl – ni   …   (  !  )   ] –

a territóriumokat minden eszközzel megakadályozzuk
prosperáló gazdasági ágazataik független korszerűsítésében

ahogy energia  /  monetáris szektor  /  mezőgazdaság  /  high tech
:  az említetteket sürgősséggel kivonjuk helyi – felügyeletük alól

haladéktalanul  /  soron kívül  /  prompt ellenőrzésünk alá helyezzük

– [   e – rős’t   …   vi – gyáz – za – …   (  !  )   …
-   …   ha már   …   könnye is   …   kifogy   -

:  ma – … – hol – nap  …  :  öl – ni   …   (  !  )   ] –

hozzá még  /  ahol csak lehetséges  /  a humán munkaerőt
általunk gyártott robotokkal  /  computerekkel helyettesítjük

megszámlálhatatlan adatbázist építünk ki  /  működtetünk
:  under  strict  secrecy !   a bűnmegelőzés – bűnüldözés
hatékonyságának fokozásával magyarázzuk a plebsznek

– [   e – rős’t   …   vi – gyáz – za – …   (  !  )   …
-   …   ha már   …   könnye is   …   kifogy   -

:  ma – … – hol – nap  …  :  öl – ni   …   (  !  )   ] –

furthermore !  /  akik nem feltétlen odaadással szolgálják érdekeinket
veszélyeztetik az uzsoracivilizációs think tank WORLDGOVERN-

MENT kialakítását
„   que   le   coeur   de   l’homme   est   creux   et   plein   d’ordure   ”

:  megkíséreljük korrumpálni  /  másodjára  /  megbélyegezzük – meg-
alázzuk

ám ha próbálkozásaink mégsem visznek sikerre  /  kevésnek bizonyulnak

:  „ mop life up as fast as it dribbles away ”

(a három idézet  Blaise Pascal és Samuel Beckett  szövegeiből vétetett)



Kilián László

Derűrokka 
(naplórészletek)

10. 14.
A félelmek csakúgy belénk esnek.
Váratlanul, közönyösen és bután.
De hála Istennek, gyakorta esnek úgy, hogy át is esnek, átzuhannak 

rajtunk. Aztán csak nézhetünk utánuk.

10. 15.
És az ismeretlenségben is érzékelni tudta megszállottságomat, lelke-

sültségemet és meglepően tekintetbe kívánta venni, életben kívánta tar-
tani. Mintha neki is jelentene valamit az, hogy ügy.

Ügyemért ügyet csinált magának, és fontosnak tartotta, hogy értesít-
sen: a közvetlen eredmény még várat magára, de már közelít hozzá.

Hogyan és mikor, vagy kik segítenek egy „bizonytalan helyen”?

10. 16.
Az idő rokka. Hajtják. Szál fut le róla. Örökkön. Néha megszalad, néha 

akadozva, lassanként adja a kócról a böszme. Szála ilyen is, olyan is lehet. 
Hol víztiszta, fi nom és vékony, álomkönnyű, ami lefut a rokkáról. Vagy 
aranyszál, ami kecses, de kincs. Néha vastag sodralékot kell és lehet gom-
bolyítani a nyers felhőből. Vastag, nehéz és szagos, mint a kötél. Néha 
meg szart ad a rokka; szart, ami csúf és viszolygtató, szart, ami pénz.

Forog a rokka. Az időrokka, ami mégis derűrokka. Néha serényen, 
néha álmosan.

Most fut a szál a kézen, tegnap nyögött, holnap talán el kell vágni. A 
rokka bennünk, így hát nekünk kell fényesíteni a boldogságig, boldogsá-
gáig használni, járatni.

10. 17.
A vágynak addig kell növekednie, amíg a saját felszaporodott önsúlya, 

saját lendülete fakasztja fel, elégül ki, hogy ezzel nyugvópontra is jusson; 
vagy van a vágy magában és elülte, kielégülése, kihűlte egy más, külön 
mechanizmus, amely a vágyra csak kösöntyűként van ráaggatva? Esetleg 
ez a kösöntyű igazából egy kulcs?
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10. 18.
A görögök közel vannak. Ezért tudnak annyira megejteni. Újra meg 

újra: kőrisnimfák – MELIÁK – fa és nő és tündér … és Zeusz dajkái is.

10. 19.
 A fi kció, amely érvényt szerez!!!

10. 20.
… És akkor a magyar népmeséből visszanézett rád az ősi görög mitoló-

gia. A fura nők, a másféle szemmel.

10. 21.
A nosztalgiától kibodrosodott boldogságmúltam megint megkísértett. 

Mintha boldognak lenni emlékezetből lehetne. Az idill mindig csak előz-
ményként, ekként mítoszként és meseként lehetne.

Szó, mi szó, kibodrosodott és ez nagyon jól esett: zenét hallgatni és arra 
elandalodni, elérzékenyülni.

10. 22.
Vajon meg lehet-e szabadulni a megszokásoktól vagy csak másikakra 

lehet váltani? A megszokás a derű vagy a szabadság? Választani kell?

10. 23.
Örömmel tölt el, hogy olyan szövegeket olvashatok, amelyeket még 

csak néhányan, alig többen, mint a szerző közvetlen környezete. Idő-
utazás akkorra, amikor még a kódex is keveseké. Hány jelentése lehet a 
„Non omnia possumus omnes”-nek? (nem tudhatunk mindannyian min-
dent) – legalább kettő: A.) A tudás ritka kincs, külön tehetség kell hozzá, 
de igyekezz kipróbálni magad, neked van-e efféle tehetséged; B.) a tudás 
privilégium, kincs és titok, amit őrizni, takargatni, rejtegetni kell, esetleg 
félteni másoktól, hátha megtudják: aztán mi lesz akkor.

10. 24.
Dodona korbácsa kongasson fülembe jövendölést a folyton édességé-

vel kísértő nosztalgia élővé és valóságossá tételére, tételéről.
Múltjövősítés?

10. 25.
Vízbe surranó, hajókról vízbe, tengerbe lőtt, amfórában keltetett pál-

mák, ciprusok, píneák.
Amikor a tengernyi víz a pete, a magról keltetett hajósok a spermák. 

Virágünnep. Nekem októberben.
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10. 26.
Gyermek és ifjúkori múltamból érzett fel bennem az a fura, nyugatról 

jövő, nyugatnak tulajdonított utazásos szabadságérzet. Mintha ők jobban 
tudták volna szabadnak érezni magukat, szabadabbnak tudtuk őket és 
ebbe magunkat beleképzelni felszabadítós szabadság, színpompás és tá-
gas egű érzemény volt.



Szegedi Kovács György

Két kép a retróból

A nagy átkelés

A sorompó csukva, s gyönyörű
tanárnőm még a túloldalon.
Nem tudni mióta tolatnak, akár
húsz percig is eltarthat. Csak
ilyen vastag combú nőt veszek
el. Lesz neki kontyára
föltolt napszemüveg, cigirágó,
miniszoknya. A sorompó végre
nyit, s tanárnőm megkezdi az
átkelést azokon a furi vágányokon,
a nagy töltésköveken, magas sarkú
cipőben, miniszoknyában, a világon
egyedül, csak most. Többen is
indulnak, de engem csak ez az
egy versenyző érdekel. Mindjárt
az első lépéseknél becsúszik a 
sín közé a tűsarok, azonnal
kettészakad a miniszoknya. A cipő
ráncigálása közben le is fújja a szél.
Amikor a következő sín közé szorul
a másik tűsarok, szakad a bugyi,
az is lehull, tovalibben.
Jönnek a kövek, de a feszes póló
jól tartja magát, egy hirtelen
karmozdulattól azonban az is
szakadni kezd. Először a háton
végig, majd a jobb hónaljnál.
Ekkor a mell hirtelen kikukucskál,
mélyen a szemembe néz, én elpirulok,
s édesen visszabújik. De a szél
egyetlen rántással leszakítja a
pólót is. Csak a cipő és a napszemüveg
marad fenn. Tanárnőm
végül átkel a sorompónál,
s jön a szokásos dicséret: „te olyan
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rendes vagy, hogy mindig megvársz engem,
hozod a táskámat.” És indulunk
mi együtt az iskolába, sugárzó
arccal, segítőkész úttörőként, mint
példamutató nyócadikos. Sajnos
rövid az út innen a bejáratig,
ahol a szél mindig visszafújja az
elcsent ruhadarabokat hiánytalanul,
meg néha hiányosan is,
mert bizony nincs két egyforma nap,
rövid és eseménytelen
életünk során, amikor olyan üde
minden, és bájosan gyönyörű.

Amália

Amália gyönyörű fekete lány,
ő tetszett nekünk az öcsémmel,
bár próbáltam öcsit Szilviára,
Mála nyolcadikos barátnőjére

irányítani, ki messze nem
volt olyan bájos, mint gimis
példaképe, kitől megtanulta az
angol beat együttesek tagjait

jól kiejteni, rokizni, sikoltozni
tánc közben – mi az ordítást
az erdőben fejlesztettük tökélyre
egy arra járó erdész rémületére –,

s megtanította Szilvit egy
nejlonon keresztül smárolni is,
mert muszáj volt haladni a 
korral, főleg a lányok nem

szerettek lemaradni semmiről.
Öcskössel arra gondoltunk,
minket is megtaníthatna, akár
nejlon nélkül. Persze nejlonnal 
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is megfelelne, csak mondja
el értelmesen, hogyan kell
csinálni, mi tudni fogjuk a
dolgunkat, de így sem ment

a dolog, ráadásul Szilvia jól
kikapott miattunk, hogy minek
mondta el a nejlonos trükköt,
kérdezte is Mála, mit

mondtál még nekik?
mást nem, mondta sírva a
lányka, erre mi sokáig
faggattuk Szilviát, mit

tanult még? Valamit aztán
kitaláltunk a csók helyett.
Volt két kerek tükrünk, az
öcsi tükre hátoldalán

Jimi Hendrix képével, az
enyémen Ringo Starral, s
kérleltük Málát köpjön rá
a tükrökre, kémiai kísérlethez

kell, mire ő bement a házba,
hosszú percek múltán
jött ki az egyik tükörrel,
jókora köpéssel a Beatles

tag fején, mert úgy gondoltuk,
ha csipegetünk belőle, az olyan,
mint maga a smárolás.
Feleztünk szép testvériesen

rohantunk haza, egyenesen
fel a diófára, s egy-egy
fűszállal tettük amit tettünk,
s azon versengtünk, kinek a

tükrén van több még, mire öcsi
néhány öklendezés után feladta,
hogy nekem adná a részét,
aztán úgy voltam vele,
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legyűrni már nem igazán,
mégis elégedetten másztunk
le a fáról, felegyenesedtünk,
most fejlődtünk emberré,

egyszóval – s ezt másnap minden 
nyolcadikos fi únak elmeséltem – 
smároltam az Amáliával,
harminc percig egyfolytában.

Mála ezt erősen fi rtatta,
később azt is mondta,
bizony apja köpött.
Nemrégiben összefutottunk.

Amália gyönyörű ősz lány.
Megy-e már nejlon nélkül, kérdezte,
én meg, hogy ki köpött, apja, anyja!?
Végül megemlékeztünk Jimi Hendrixről is.



Szikra János

Kettétört gólyagerincek

Ezek a combok a ködben,
ezek a meglékelt, kongó dinnyefejek.

Baljósan derengő combok,
belülről meglékelt bugris fejek –
elém hullámzik örvénylő emlőd,
s a jázminbokorba köpöm
vesszőmmel játszó nyelvedet.

Ezek a túlérett combok fölöttem,
ezek a sújtólégrobbanásos szagok.
Nyílt sebből, belőled sikoltják sejtjeim:
tízezer éve árva vagyok.

Azok a combok, azok az ajkak,
ahogyan újra befogadsz,
s kigyullad öled Lázár-virága –

Ó, a belülről meglékelt fejek
s a kettétört gólyagerincek,
amikor leharap Afrika szája.

Kinek az ideje ez?

Kinek az ideje ez, ó, hát miféle idők
előérzetével zaklatja lelkem a világ,
hogy örökös készenlétben, vadállatlesben és
anyariadtan várom a harcot, hívom a kést,
a merénylő gyilkos mozdulatát, az esendők,
ártatlanok és gyöngék tekintetével, szelíd
belenyugvással szinte – de mégsem, hisz élek, hisz
enyém a szerelem ájulata, hisz fi atal
vagyok, fi atal asszonnyal boldog, bizakodó,
romlatlan hússal, rontatlan hittel bátor, erős –
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de hallom az éjben a farkasüvöltést, hallom
a surranó, puha talpak neszét a havon és
látom, ím, reggel a friss nyomokat is: éjszaka
már a bozótig lejöttek, itt ólálkodtak a
ház körül, s tudom, holnapra közelebb lopóznak,
belesnek ablakomon, kikémlelik az elme
legszebb gondolatait, megrontják szellememet,
eltiltanak a versírástól, tilos lesz a csók,
kertemben paréjba-fúlt páfrányok lehelete
ring, alvadt vér szivárog a beomlott szökőkút
kőrózsáiból, s gyulladt sebeim nyalogatva,
várhatok immár a rothadásra, mert rettegni
fogok, meggyanúsítom barátaimat, kővel
fogadom a vendégeket – s némán és nyájasan
hordom majd körbe a gőzölgő, üres tálakat
Magyarország bombabiztos panoptikumában.

Föltámadás

Pompeiji szeretőiről szólok, a párról, kit betemetett a láva.
Gyönyörük megfagyott táncát kétezer éve őrzi a kő.

A teljesség önkívületében hevernek összetapadtan,
de megrezdülhetnek bármely pillanatban,
akár a tiltott jegyesek romlatlan arca fordul a föld alatt párja 
felé.

Egyetlen szóra, egyetlen intésre várnak csupán,
s folytatják újra a félbeszakadt ölelkezést,
egyensúlyozva némán a sikoly hóhatárán.

S fölkelnek –

Hajukból kifésülik a századokat,
s ifjan és időtlen elindulnak a dolguk után.



Kántás Balázs

Átkelő a modernségből a posztmodernségbe? 
Kísérlet Paul Celan Meridián című beszédének szövegközeli olvasására

Paul Celan Meridián című előadása értelmezhető egy komplett művé-
szetelmélet, azaz viszonylag jól körülhatárolható esztétikai elképzelések 
költői manifesztumaként. Amennyiben magából a textusból, s nem el-
sősorban a recepcióból indulunk ki, úgy talán megtehetjük azon állítást, 
mely szerint a költészet, a szépség nyelv általi előállítása Celan megítélése 
szerint mindenképpen magányos és keserves tevékenység. 

Celan, bár kissé homályos és ezoterikus módon, de mindenképpen el-
különíti egymástól a művészet és a költészet kategóriáit. Mintha a költé-
szet, mint a nyelv kivételes erővel bíró használati módja állna magasabb 
szinten, egy mindentől megtisztított, vonatkoztatási rendszereken kívüli, 
csupasz, magában álló szépség(eszmény) megtestesítőjeként. 

Paul Celan számára esztétikai értelemben véve szép lehet tehát az 
– s itt elsősorban az Isten szavaihoz kimondott, valamilyen mértékben 
szakralizált költői szó/vers kimondására kell gondolnunk –, amely men-
tes mindenfajta sallangtól, díszítőelemtől vagy referenciától, s autentikus 
szépségét e lecsupaszított állapotában nyeri el (vö. a sokat elemzett Ste-
hen kezdetű kései Celan-verssel). A szó szakrális jellegével persze vigyáz-
nunk kell, hiszen a szentség, a szakralitás már maga egy vonatkoztatási 
rendszer, melyben hierarchizált viszonyok uralkodnak. Celan a Meridi-
ánban mintha éppen a hierarchizált (elsősorban esztétikai, művészeti jel-
legű) vonatkoztatási rendszerek (talán Heidegger elképzelésein is alapu-
ló?) destrukciójára, de legalábbis valamiféle megkerülésére, ignorálására 
tenne kísérletet egy autentikus, eredeti és letisztult esztétikai koncepció 
kialakításának és térnyerésének érdekében. 

Ami a beszédben körvonalazódni látszó szépségeszményt illeti, egészen 
bizonyosnak hat, hogy a szöveg rokonítható többek között Heidegger A 
műalkotás eredete című paradigmatikus esszéjével, már csak azért is, mert 
Celan minden bizonnyal már 1953-ban olvashatta azt Heidegger Hol-
zwege – Rejtekutak című kötetének többi esszéjével együtt. Az autentikus 
művészi szépség mesterséges emberi tényezők nélkül jön létre, anélkül, 
hogy a technika eluralkodna a művészeten, s e létrejövetel nem valamifé-
le statikus, megbonthatatlan szépség- és igazságtartalmat eredményez a 
műalkotásban, hanem sokkal inkább eseményszerűséget (Ereignis), mely 
az antik görög fi lozófi a aletheia igazságfogalmához hasonlatos. Az ale-
theia nem valamiféle tényszerű igazságot jelent, nem válasz egy eldönten-
dő kérdésre, mely igaz vagy hamis válaszokat implikálhat. Nem pusztán 
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statikus, a külső valóságban fennálló és ellenőrizhető tény, sokkal inkább 
esemény, megtörténő igazság, amely által láthatóvá válik valami, ami 
egészen addig rejtve volt előlük, s amely által magasabb összefüggések 
birtokába kerülhetünk. Ez az igazságfogalom semmiképpen sem rokon a 
tudomány igazságával, a művészet, a műalkotás igazsága az embert addigi 
önmagánál többé teszi, magasabb szintre juttatja el. Ez az igazság magán 
a műalkotáson – adott esetben a versen, a nyelvi műalkotáson – keresztül 
mutatkozik meg és éri el a mindenkori befogadót.

Erős Heidegger-hatásról tesz tanúbizonyságot a Meridián beszédben 
burkoltan megfogalmazódó technikaellenesség is, mely igencsak roko-
níthatónak tűnik Heidegger Die Frage nach der Technik című, ugyancsak 
közismert esszéjével, melyet Celan feltehetőleg olvasott, igaz, minden va-
lószínűség szerint csak a Meridián keletkezése után, 1968 körül.   

Celan a Meridiánban több helyütt automatákról beszél, meglehetősen 
negatív hangnemben:

„Hölgyeim és Uraim, fi gyeljék meg, kérem: Az ember olykor medúzafej 
szeretne lenni”, hogy ... a természetest a maga természetességében ragadja 
meg a művészet segítségével.

Az ember szeretne, persze itt ez áll, és nem az, hogy én szeretnék.
Az emberi elhagyása kilépés valamely, az emberi felé forduló, félelmes 

közegbe – ugyanoda, ahol úgy tűnik, a majomlény, az automaták, és velük 
együtt ... igen, a művészet is otthonos.” 1 

*
„Aki a művészetre tekint, aki a művészet kérdésein gondolkodik, az – a 

Lenzről szóló elbeszélés értelmében – önfeledt. A művészet eltávolít saját 
énünktől. A művészet egy meghatározott irányban távolságot követel, a köze-
ledésnek egy bizonyos módját kívánja meg.

És a költészet? A költészet, amelynek mégiscsak a művészet útján kell jár-
nia? Akkor valóban nincs más választás: medúzafejjé, automatává kell válni!”2

1 Paul CELAN, Meridián, ford. Gábor, in Paul Celan versei Marno János fordíátásában, 
Budapest, Enigma Kiadó, 1996, 5–14, 8.

 „Meine Damen und Herren, beachten Sie, bitte: „Man möchte ein Medusenhaupt” 
sein, um … das Natürliche als das Natürliche mittels der Kunst zu erfassen! 

 Man möchte heisst es hier freilich, nicht: ich möchte. 
 Das Hinaustreten aus dem Menschlichen, ein Scihhinausgeben in einen dem 

Menschlichen zugewandten und unheimlichen Bereich – denselben, in dem die 
Affengestalt, die Automaten und damit … ach, auch die Kunst zuhause zu sein 
scheinen.”  

2 Paul CELAN, i. m. 8–9.
 „Wer Kunst vor Augen und im Sinn hat, der ist – ich bin hier bei der Lenz-Erzählung 

–, der ist selbstvergessen. Kunst schaff Ich-Ferne. Kunst fordert hier in einer 
bestimmten Richtung eine bestimmte Distanz, einen bestimmten Weg. 

 Und Dichtung? Dichtung, die doch den Weg der Kunst zu gehen hat? Dann wäre hier 
ja wirklich der Weg zu Medusenhaupt und Automat gegeben!” 
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Az autentikus művészetet Celan tehát lényegében a technikától függet-
lennek képzeli el. Talán itt az 1960-as években teret nyerő neoavantgárd 
irányzatokra is utalhat (vö. Benjamin ismert esszéjével, a művészet fo-
gyasztói tárggyá degradálásával és a műalkotás sokszorosíthatóságáról)3, 
együttesen a Technikpessimismus és a Machenschaft egzisztenciál-fi lozófi -
ai koncepcióival.4 A műalkotás, különösen a nyelvi műalkotás tehát az 
emberi létezést bizonyos szempontból megrontó, a létezőt a Léttől elide-
genítő technológiától mentes/független kellene hogy legyen, amennyire 
csak lehetséges. Celan a Meridián alapján tehát a vers, a pusztán nyelv ál-
tal létrejövő műalkotás szépségének és igazságának a lényegét abban (is) 
látja, hogy az egyszeri, megismételhetetlen, tehát – benjamini értelemben 
is – reprodukálhatatlan a technika által. 

Miként arra számos elemző felhívja a fi gyelmet, a Meridián értelmez-
hető egy Heideggerrel folytatott implicit párbeszédként is.5 Az előadás-
szöveg végleges verziójának persze nem Heidegger az egyetlen címzettje, 
de még a korábbi vázlatverziókban megtalálható, egyértelműen a fi lozó-
fustól kölcsönzött gondolati egységektől valamennyire megtisztított vég-
leges szöveg is számos hasonlóságot mutat Heidegger gondolatvilágával, 
főként a  fi lozófus háború utáni írásaival, melyeket Celan – miként az 
mára egyértelműen fi lológiai bizonyítást nyert és feldolgozásra került – 
olvasott és jól ismert.6 

Paul Celan számára a költészet (Dichtung) nem csupán a szavak egymás 
mellé rendezésének művészete, ezért a művészet (Kunst) szót a beszéd-
ben elég restriktív (és negatív, társadalmi vonatkoztatási rendszerekhez 
kötött?) értelemben használja. 

Bár maga Heidegger írásaiban sosem tett éles megkülönböztetést Dich-
tung és Kunst között, a háború után írott esszéiben a műalkotás úgy kerül 
meghatározásra, mint ami kívül áll a társadalom mesterséges keretein/ 
áll-ványán (Gestell vagy Ge-stell).7 Heidegger megítélése szerint fennáll a 
veszélye, hogy a modern társadalom megrontja még magát a nyelvet is – 

3 Walter BENJAMIN, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, 
Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 2006.

4 Vö. Martin HEIDEGGER, A műalkotás eredete, ford. Béla, in uő, Rejtekutak, szerk. 
PONGRÁCZ Tibor, Budapest, Osiris Kiadó, 2006, 9–68.,  illetve: Martin HEIDEG-
GER, Kérdés a technika nyomán, in A későújkor józansága II., szerk. TILLMANN J. A., 
Budapest, Göncöl Kiadó, 1997, 111–134.

5 Vö. Axel GELLHAUS, Die Polarisierung von Poesie und Kunst bei Paul Celan, in Celan 
Jahrbuch, szerk. Hans-MichaelSPEIER, Heidelberg, 1995, 59–91, 80.

6 A talán legrészletesebb monográfi a, mely Heidegger és Paul Celan szellemi és emberi 
kapcsolatát dolgozza fel: James K. LYON, Paul Celan and Martin Heidegger. An Unresolved 
Conversation, 1951–1970, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 2006.

7 Vö. Zsurzsán Anita alapos, a műalkotás heideggeri meghatározását és meghatároz-
hatóságát taglaló elemzésével: Anita, Igazság és műalkotás. Martin Heidegger művé-
szetfelfogásáról, esztétika mesterszakos szakdolgozat, témavezető dr. Béla, ELTE 
BTK esztétika tanszék, 2012. 
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fi gyelembe véve Paul Celan közismert koncepcióját a nyelvről, különösen 
anyanyelvéről, a második világháború borzalmai által megbecstelenített 
német nyelvről, a költő mintha éppen ugyanettől tartana, vagy már egye-
nesen megvalósult tényként tekintene erre a gondolatra. 

Figyelemre méltó tény többek között, hogy Celan még valamivel a Me-
ridián megírása előtt, egy magánlevelében a modern költészetet negatív 
jelzővel konstruáltnak, mesterségesnek nevezte, a költő és a fi lozófus pedig 
mindketten negatívan viszonyultak a modern társadalom olyan újkeletű 
tudományágaihoz, mint a kibernetika és az információelmélet. 

Celan modern(ista) költészetről alkotott negatív elképzelésével – an-
nak ellenére, hogy a korszakokban gondolkodó irodalomtudomány őt 
magát is a késő modernség irodalmi paradigmájához sorolja – egy olyan 
koncepció áll szemben, mely szerint a „valódi” (értsd: mesterséges, ar-
tifi ciális elemektől mentes) költészet a Mallarmé által tételezett abszolút 
vershez hasonlatos, amelyet egyébként Gottfried Benn is megemlít Lí-
raproblémák című, 1951-es ars poetikus esszéjében.8 Celan a Meridiánban 
emellett a szerinte túlzottan mesterkélt, neoavantgárd konkrét és experi-
mentális költészet ellen is állást foglal: 

„Hölgyeim és Uraim, miről is beszélek tulajdonképpen, amikor ebből az 
irányból, ebben az irányban, ezekkel a szavakkal a versről általában – nem, 
egy bizonyos versrõl beszélek? 

Arról a versről beszélek, amely nem létezik!
Az abszolút versről – nem, ilyen biztosan nem létezik, nem létezhet!
De minden valóságos verssel, a legigénytelenebbel kapcsolatban is fölme-

rül ez az elutasíthatatlan kérdés, ez a hallatlan igény.” 9

 
A Danton halála című Büchner-drámában – Celan előadását neveze-

tesen a Georg Büchner-díj átvételének alkalmából írta – immár a király 
halála után hangzik el a „Soká éljen a király!” felkiáltás. Ez az abszurd ver-
bális megnyilvánulás a heideggeri fi lozófi ai terminológia szerint ellenszó 
(Gegenwort), mely nem más, mint az ember szabadság iránti ösztönös igé-
nyéből fakadó cselekedet. Nem kizárható még az sem, hogy ebben a bizo-
nyos ellenszóban Celan a politikai indíttatású költészet megvalósulásának 

8 Gottfried BENN, Líraproblémák, in uő, Esszék, előadások, szerk. Zoltán, Budapest, 
Kijárat Kiadó, 2011, 197–227.

9 Paul CELAN, i. m. 12.
 „Meine Damen und Herren, wovon spreche ich denn eigentlich, wenn ich aus dieser 

Richtung, in dieser Richtung, mit diesen Worten von Gedicht – nein, von dem Geidcht 
spreche? 

 Ich spreche ja von dem Gedicht, das es nicht gibt!
 Das absolute Gedicht – nein, das gibt es gewiss nicht, das kann es nicht geben!
 Aber es gibt wohl, mit jedem wirklichen Gedicht, es gibt, mit dem anspruchlosesten 

Gedicht, diese unbeweisbare Frage, diesen unerhörten Anspruch.”   
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lehetőségét is látja – ő maga ugyan nemigen írt explicit politikai tartalmú 
verseket, ugyanakkor vannak bizonyos szövegei, melyekből kiolvasható a 
politikum, ilyen példának okáért az In Eins kezdetű vers is.  

Az ellenszó Celan számára nem más, mint a valódi költészet megnyilvá-
nulása, a tiszta, érdek nélküli, igaz – tehát esztétikai értelemben véve is szép 
– nyelvi megnyilvánulás, mely mentes a retorizáltság mesterséges karakte-
rétől. Celan Meridiánja bizonyos szempontból radikálisabb, provokatívabb 
elemeket hordoz, mint Heidegger destrukciós, az egész gondolkodástör-
ténetet átértékelni szándékozó fi lozófi ájának gondolatai, s mindenképpen 
párhuzamba állítható a Lét és idő beszéd (Rede) – fecsegés (Ge-rede) ellentét-
párjával, melyből az előbbi a nyelv tiszta (akár költői?) használatát jelenti, 
míg az utóbbi másik megtévesztésére, az igazság elfedésére is szolgálhat.10

Heideggertől eltérően Celan a Meridián beszédben hangsúlyozza, hogy 
maga a vers beszél, nyilatkozik meg, nem pedig a költő személye. Heideg-
ger számos helyen állítja ugyan, hogy az egyes emberen keresztül nem 
más, mint a nyelv szubjektuma nyilvánul meg, Celan szerint azonban a vers 
helyhez és időhöz kötött alkotás – ebben ugyancsak Büchner Lenz című 
elbeszélésére hivatkozik. Büchner Lenze a beszorítottság, egyfajta szám-
űzetés állapotából szólal meg, ez a beszorítottságtapasztalat pedig feljo-
gosíthatja rá, hogy igazat szóljon, autentikusan közöljön valamit. A vers 
ugyanígy térbe és időbe vetve, tehát beszorítva és kiszolgáltatva létezik, ez 
a kiszolgáltatottság pedig megerősítheti abban, hogy az igazságot legyen 
kénytelen mondani, és olyan tartalmakat közöljön, amelyek más módon, 
a nyelv más megnyilatkozási formáin keresztül talán nem is közölhetők. 

Különbséget észlelhetünk Celan nyelvfi lozófi ai elképzeléseiben Heideg-
gerhez képest azon a téren, hogy a vers más helyett szólal meg, s folyamato-
san úton van a Másik (Andere) felé. Heidegger ugyancsak számos írásában 
használja a Másik fogalmát, Celan azonban egy teljesen Másikról beszél, me-
lyet valószínűleg inkább Rudolf Otto és Martin Buber teológiai tárgyú írá-
saiból kölcsönzött. A vers Celannál a másikkal történő találkozás lehetőségét 
keresi – e szerint az értelmezési lehetőség szerint az esztétikai értelemben 
véve szép (nyelvi) műalkotás akkor jöhet létre, ha eléri a befogadót és képes 
vele párbeszédet létesíteni, megteremtve ezáltal a dialogicitás esztétikáját. 

Paul Celan a Meridiánban a számos hasonlóság ellenére Heideggertől 
– s főleg Gottfried Benntől – merőben, kardinális pontokon eltérő líraesz-
tétikát fogalmaz meg. Mind Heidegger, mind pedig Benn szerint a vers, 
a költészet alapjában véve monológ természetű. Celannál ellenben a vers 
csak keletkezési folyamatának egy bizonyos szakaszában létezik valami-
féle monológhoz hasonlatos állapotban. Miként arra egy, Benn és Celan 
a Büchner-díj átvétele alkalmából tartott beszédeit röviden összehasonlí-
tó esszéjében Durs Grünbein is utal, a XX. század két jelentékeny német 

10 James K. LYON, i. m. 126.
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anyanyelvű költője teljesen más kulturális és geográfi ai háttérből szárma-
zott. Benn egy rövid ideig még a nácizmus híve volt, katonaorvosként a We-
hrmacht kötelékében szolgált, bár hamar kiábrándult a nemzetiszocialista 
ideológiából, míg a zsidó származású Celan megélte és túlélte a holokauszt 
borzalmait. E különbségek ellenére mindkét szerző visszavonhatatlanul kö-
tődik a német nyelvhez, melyet semmilyen körülmények között nem tudtak 
megtagadni és elhagyni, a nácizmus a német nyelvet és kultúrát megrontó, 
megbecstelenítő borzalmai ellenében sem.11 Celan a Meridiánban egyszerű-
en magáról a művészetről, Benn ellenben a művészet misztériumáról beszél 
a Büchner-díj átadása alkalmából 1951-ben tartott előadásában. Grünbein 
megítélése szerint Celan, bár a Meridiánban úgy beszél a művészetről (Kun-
st), mint valamiféle magától értetődő dologról, fogalomról, egyértelmű 
meghatározást természetesen nem ad, s a kifejezés kényszerszerű ismét-
lése szinte a szó jelentése kiüresedésének benyomását keltheti. Büchner 
nyomán Celan valahogy úgy gondolja el a művészetet, hogy az automatát, 
bábot, de legalábbis színészt kreál az emberből, akarata fölé kerekedve, 
Benn megítélése szerint ellenben a művészet sorsszerűen nyilvánul meg, 
valamiféle emberen túli hatalmak döntéseként (isteni elrendeléseként?). 
Benn előadásában vérről és áldozatról, őrületről, (el)vak(ult)ságról és kár-
hozatról beszél, melyek megtapasztalása szükséges a tökély eléréséhez.12 
Celan szerint a művészet, s azzal együtt a vers szükségszerűen az abszur-
ditás felé tendál. Benn előadásában a művészet démoni erejéről beszél, 
mely nem tisztel holmi illemet és formaságokat, ami pedig táplálja, az nem 
más, mint a vér és a könny. Talán Benn e metaforikával a műalkotás által 
a befogadóra gyakorolt katarzisra kívánt utalni? Benn démonokat említ a 
művészet kapcsán, Celan ellenben a dátumot emeli ki, mint a művészet(i 
alkotás) egyik fontos attribútumát. Minden versnek megvan a maga január 
20-ája, olvashatjuk a kriptikus megállapítást a Meridiánban. Büchner Lenz 
című elbeszélésében Jakob Michael Reinhold Lenz január 20-án indult el a 
hegyekbe, s 1942. január 20-a volt a wannseei konferencia időpontja is, mi-
kor a zsidóság, így Celan családjának sorsa is megpecsételődött. E titokza-
tosnak ható utalás tehát aligha véletlen. Benn számára a vers monologikus, 
magában létező műalkotás, Celan számára ellenben a dialogicitás maga is 
esztétikumképző tényező, a vers pedig számtalan szállal kötődik a valóság-
hoz, a költő életrajzához.13     

Ami Celan és Heidegger elképzeléseinek viszonyát illeti, Heidegger 
maga is beszél ugyan a nyelvi megnyilatkozásokra adott válaszról (Ent-
sprechen vagy Ent-sprechen), Celan ezt másként látszik értelmezni. A 
Meridián szerint a vers jelenné (Präsenz) válik, mintha maga, mint nyelvi 

11 Durs GRÜNBEIN, Artistik und Existenz. Gottfried Benns und Paul Celans Büchnerpreis-
Reden von 1951 und 1960 im Vergleich, Neue Zürcher Zeitung, 2011. december 17. 

12 Durs GRÜNBEIN, i. m. 
13 Durs GRÜNBEIN, i. m.
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produktum is megszemélyesülne, individualizálódna, s voltaképpen maga 
szolgáltatna valamiféle választ. A vers jelen van, egy adott időpillanat je-
lenlétében, ám a jelenből kifelé beszél.14 

További eltérés Heidegger gondolatvilágától a Meridiánban megfogal-
mazódó azon állítás, mely szerint a vers magányos és úton van, pontosab-
ban talán arról lehet szó, hogy Celan a saját gondolkodásához igazítja 
Heidegger gondolatait. A vers tulajdonképpen nem más, mint ismeretlen 
címzett számára feladott üzenet, palackposta – miként azt Celan Oszip 
Mandelstamtól kölcsönzi15 – mely vagy eljut a feltételezett címzetthez/
befogadóhoz, vagy nem. Celan nem csupán valamiféle találkozást, de dia-
lógust, kölcsönösségen alapuló párbeszédet is feltételez a Másikkal, még-
pedig a vers által. A vers ugyan magányosan létezik, ám folyamatosan 
mozgásban van valaki (a befogadó?) felé – olyan mozgásban, melyet Hei-
degger a nyelvről írott esszéiben kevésbé hangsúlyoz. 

Novalis szerint, akit Celan Hölderlin és Rilke mellett meghatáro-
zó elődjének tekintett, s akit 1959-es előadás-sorozatában Heidegger is 
idéz, a vers alapvetően szintén monologikus természettel bír. A Meridián 
szerint a költészet a nyelv legtisztább megnyilvánulási formája. Heideg-
ger a társalgás/beszélgetés fogalmát meglehetősen absztrakt értelemben 
használja, míg Celannál mindez sokkal konkrétabb, körülhatárolhatóbb 
értelmet nyer. Heidegger többek között Hölderlin-kommentárja (Celan 
a fi lozófus e munkáját 1953 vége táján olvashatta) elején beszél a költő 
(Dichter) és a gondolkodó/fi lozófus (Denker) szellemi párbeszédének le-
hetőségeiről16, költészet és fi lozófi a rokon, szinte egymást előfeltételező 
voltáról, ám a nyelv ennek ellenére Heidegger fi lozófi ai rendszerében, 
műveinek jelentős részében alapvetően monologikus természetű marad, 
még ha olykor hangsúlyozza is a Gespräch, a párbeszéd fontosságát.  

Celan egyértelműen visszautasítja a nyelv/kimondott szó/vers monolo-
gikus természetét, hiszen a versnek, miként említettük, címzettje van, cél-
lal, rendeltetési hellyel bír. A vers nem más, mint a nyelv afféle performa-
tív használata, mely egyben esztétikai funkciót is birtokol – amennyiben 
eljut a meghatározatlan címzetthez, a Másikhoz, nem csupán pusztába 
kiáltott szó lesz, hanem esztétikai értelemben véve is szép (nyelvi) műal-
kotás. Celannál a költészet nem más, mint a hang ösvénye egy Te irányába, 
a két személyt összekapcsoló metaforikus délkör, meridián. 

A monológ, mint nyelvi megnyilatkozás, miként azt ismételten csak 
Benn elgondolja, voltaképpen kizárja a Másikat. Celan értelmezésében 
az ilyesfajta költészet művi, mű-alkotás, mű-vészet, a szó lehető legnega-

14 James K. LYON, i. m. 131.
15 Vö. Oszip MANDELSTAM, A beszélgetőtársról, in uő, Árnyak tánca. Esztétikai írások, 

szerk. E Gábor, Budapest, Széphalom Könyvműhely, 1992.
16 Martin HEIDEGGER, Magyarázatok Hölderlin költészetéhez, ford. S. Csaba, Budapest, 

Latin Betűk, 1998, 35–53.
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tívabb értelmében. A Meridián mindezzel szemben a dialogicitás esztéti-
káját fogalmazza meg, melynek lényege, hogy a vers, mint műalkotás ke-
letkezési folyamata során ugyan magányosan, monológszerűen indul el, 
ám autenticitását csak akkor nyeri el, akkor emelkedik a valódi költészet 
esztétikai szintjére, ha képes elérni, megszólítani a Másikat/címzettet/be-
fogadót. Ugyanezt a szubjektumot megnevezhetjük a teológia, a kommu-
nikációelmélet, vagy akár a recepcióesztétika terminusaival, a lényegen 
ez mit sem változtat, amennyiben a dialógus megtörténik.

Magyar értelmezője, Bacsó Béla nem csupán Heidegger felől közelít 
a Meridián című beszédhez. Többek között ő is kiemeli, hogy a költészet 
nem időtlen, eternális, hanem nagyon is helyhez és időhöz kötött. A Me-
ridiánban Celan Georg Büchner négy művére, három színdarabra és egy 
töredékben maradt elbeszélésére utalva (Woyzeck, Leonce és Léna, Dan-
ton halála, Lenz) ad határozott választ arra a kérdésre, mi is a művészet.17

A művészet nem más, mint az abszurditásnak való hódolat, a minden-
napok monoton kontextusából való disszonáns kilépés, de legalábbis ki-
lépési kísérlet. A művészet az a jelenség, mely az ember eltávolítja önnön 
énjétől, és az ismeretlen, a borzalom, az Unheimliche freudi közegébe 
helyezi. Celannál a művészi szépség mintha szimbiózisban, de legalábbis 
komplementer viszonyban létezne a borzalommal. Azzal a borzalommal, 
amit mi, emberek már képtelenek vagyunk kontrollálni. A rémület (Ent-
setzen) és az elhallgatás (Verschweigen) ugyancsak mintha kölcsönösen fel-
tételeznék egymást, hiszen a vers olyan súlyos tartalmak hordozója lehet, 
amelyeket már kimondani is szinte lehetetlenség – ez implikálja Celan 
kései, többek között a Meridián keletkezésének időszakában íródott ver-
seinek tendálását a hallgatás/el-hallgatás felé: 

„A vers – a mai vers – félreérthetetlenül erős vonzalmat mutat az elnému-
lás iránt, és ennek, azt hiszem, csak közvetett oka lehet a szóválasztás – nem 
lebecsülendő –  nehézsége, a mondattan gyors hanyatlása vagy a kihagyásra 
való különös hangoltság.

A vers – ennyi szélsőséges megfogalmazás után hadd éljek még eggyel – ön-
maga határán születik meg, megmaradásának érdekében folyamatosan visz-
szakényszeríti magát a soha többé tartományából a még mindig területére.”18

A dialogicitás esztétikájával összefüggésben Celan Meridiánjában a köl-
tészet nem más, mint lélegzetváltás, Atemwende, miként arra a költő egyik 

17 BACSÓ Béla, A szó árnyéka. Paul Celan költészetéről, Pécs, Jelenkor, 1996, 71–83.  
18 Paul CELAN, i. m. 11. 
 „Gewiss, das Gedicht – das Gedicht heute – zeigt, und das hat, glaube ich, denn noch 

nur mittelber mit den – nicht zu unterschätzenden – Schwierigkeiten der Wortwahl, 
dem rapideren Gefälle der Syntax oder dem wacheren Sinn für die Ellipse zu tun, – das 
Gedicht zeigt, das ist unverkennbar, eine starke Neigung zum Verstummen. Es behauptet 
sich – erlauben Sie mir, nach so vielen extremen Formulierungen, nun auch diese –, das 
Gadicht behauptet sich am Rande seiner Selbst;es ruft und holt sich, um bestehen zu 
können, unausgesetzt aus seinem Schon-nicht-mehr in sein Immer-noch-zurück.”
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kései kötetének címében is utal. Olyan ősi, természetes, művészet előtti 
állapothoz történő visszanyúlás, mely egyúttal művészietlen és mentes is 
mindenfajta művészettől, hiszen mint említettük, Celan szemében a mű-
vészet konstruált, mesterséges képződmény, a művészieskedő (modern) 
költészet pedig csupán megtéveszt, elfedi az igazságot:

„A költészet jelenthet lélegzetváltást is. Meglehet, ezért a lélegzetváltásért 
teszi meg a költészet az utat, a művészet útját is. És talán sikerül neki, hiszen 
úgy látszik, az idegenség, tehát a megnyíló mélység és a medúzafej, a mélység 
és az automaták ugyanabban az irányban találhatóak – talán itt sikerül dön-
tenie idegenség és idegenség között, a medúzafej talán éppen itt zsugorodik 
össze, talán éppen itt romlanak el az automaták – ebben a vissza nem térő, 
rövid pillanatban. Talán az énnel együtt – az itt és ilyen módon megszabadult 
és elidegenedett énnel együtt – még valami más is szabaddá válik.” 19

A vers talán valamiféle veszély felismeréséből születik meg20, abból a ve-
szélyből, mely meggátolja a palackpostaszerűen hánykolódó, magára ha-
gyott műalkotás címzetthez/Másikhoz való eljutását, ezáltal pedig esztétikai 
funkciójának betöltését, a párbeszéd kialakulását. A vers egyfajta veszélyez-
tetett létmódot vállal fel21, kockáztatja a térből és az időből való kikerülést, 
ugyanakkor egyúttal szabaddá is válik. Celan felteszi a kérdést: vajon a vers/ 
nyelvi műalkotás feladata-e a művészet kereteinek kitágítása (erweitern)? 

„Hölgyeim és Uraim, mondandóm végére jutva – ismét ott tartok, ahol 
kezdtem.

Elargissez l’Art! Ezzel a kérdéssel, régi és új keletű otthontalanságával 
állunk szemben. Én vele közelítettem meg Büchnert – és nála ugyanezt a 
kérdést vélem megtalálni.

Valamiféle választ is megfogalmaztam rá, egy Lucile-éhez hasonló ellen-
szót, valamit szembe akartam vele helyezni, tiltakozásommal jelen lenni.

Kitágítani a művészet kereteit?
Nem. Járj a művészettel léted legszűkebb útján. És tedd magadat szabaddá.
Én itt is, az önök jelenlétében, ezt az utat jártam. Az út kört írt le.” 22

19 Paul CELAN, i. m. 10. 
 „Dichtung: das kann eine Atemwende bedeuten. Wer weiss, vielleicht legt die Dichtung 

den Weg – auch den Weg der Kunst – um einer Atemwende willen zurück? Vielleicht 
gelingt es ihr, da das Fremde, also der Abgrund und das Medusenhaupt, der Abgrund 
und die Automaten, ja in einer Richtung zu liegen scheint, – vielleicht gelingt es hier, 
zwichen Fremd und Fremd zu unterschieden, vielleicht schrumpft gerade hier das 
Medusenhaupt, vielleicht versagen gerade hier die Automaten – für diesen einmaligen 
kurzen Augenblick? Vielleicht wird hier, mit dem Ich – mit dem hier und solcherart 
freigesetzten befremdeten Ich, – vielleicht wird hier noch ein Anderes frei?”

20 Gerhard BUHR, Celans Poetik, Göttingen, Vanderhoeck / Ruprecht, 1976, 93. idézi: 
Béla, i. m. 71–83.  

21 Béla, i. m. 81.  
22 Paul CELAN, i. m. 12–13. 
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A Meridián című beszéd sugalmazása szerint ennél – természetesen – 
jóval többről van szó. A cél sokkal inkább egy olyan (költői) tér megte-
remtése, amely oly szűk, hogy a borzalmat és a félelmet is implikálja, és 
amelyen belül nincsen helye semmiféle mellébeszélésnek (vö. a Gerede 
heideggeri fogalmával). 

Celan Meridiánja egy olyan markáns líraesztétikai (s talán megkockáz-
tathatjuk, hogy részben a szerző tudtán kívül, de egyúttal hermeneutikai) 
állítást is megfogalmaz, mely szerint a vers által az ember ugyan megkoc-
káztatja, hogy eltéved, majd önmaga elé kerül, de végül mégis önmagához 
jut közelebb, s egyfajta önmegértésben részesül, miként az egyébként Ga-
damer hermeneutikai elméletében is megfogalmazásra kerül.23

„A vers magányos. Magányos, de úton van. Aki írja, útitársul adatik mellé. 
De vajon nem éppen ezáltal jut-e el a vers, tehát már itt, a találkozáshoz, 

a találkozás titkához?
A vers a másik felé igyekszik. Szüksége van erre a másra, szüksége van a 

találkozásra. Fölkeresi őt és megszólítja. 
A vers számára azokban a dolgokban és emberekben kap, nyer alakot a 

másik, melyek, illetve akik szintén a másik felé igyekeznek.” 24

A vers tehát maga a találkozás – a Másikkal vagy önmagunkkal történő 
találkozás pillanata és médiuma, mely által az autentikus esztétikai szép-
ség is realizálódik. Az esztétikai értelemben véve szép nyelvi műalkotás 
persze Celan esetében nem választható el a világháború traumája által 
megbecstelenített anyanyelvtől sem.25 A Meridiánban megfogalmazódó 
líraesztétikai elképzelések talán azt is implikálhatják, hogy a dialógusban 

 „Meine Damen und Herren, ich bin am Ende – ich bin wider am Anfang.
 Elargissez l’Art! Diese Frage tritt, mit ihrer neuen Unheimlichkeit, an uns heran. Ich 

bin mit ihr zu Büchner gegangen – ich habe sie doer wiederzufi nden geglaubt.
 Ich hatte auch eine Antwort bereit, ein „Lucilesches” Gegenwort, ich wollte etwas 

entgegensetzen, mit meinem Widerspruch dasein: 
 Die Kunst erweitern? 
 Nein. Sonder geh mit der Kunst in deine allereigenste Enge. Und setze dich frei. Ich 

bin, auch hier, in Ihrer Gegenwart, diesen Weg gegangen. Es war ein Kreis.”  
23 Vö. leginkább: Hans-GeorgGADAMER, Igazság és módszer, ford. B. Gábor, Budapest, 

Osiris Kiadó, 2003.
24 Paul CELAN, i. m. 11. 
 „Das Gedicht ist einsam. Es ist einsam und unterwegs. Wer es schreibt, bleibt ihm 

mitgegeben.
 Aber steht das Gedicht nicht gerade dadurch, also schon hier, in der Begegnung – im 

Geheimnis der Begegnung?
 Das Gedicht will zu einem Anderen, es braucht dieses Andere, es braucht ein 

Gegenüber. Es sucht es auf, es spricht sich ihm zu. 
 Jedes Ding, jeder Mensch ist dem Gedicht, das auf das Andere zuhält, eine Gestalt 

dieses Anderen.” 
25 BACSÓ Béla, i. m. 83.  
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realizálódó nyelvi műalkotás egyúttal archivál, a letagadhatatlan múlt 
emlékeit – is – rögzíti, ám egyben meg is tisztítja a megrontott, megbecs-
telenített (Celan esetében német) nyelvet, s egy tisztább, autentikusabb, 
újfajta nyelvi szépséget és igazságot hoz létre. 

Ami a szerzőséget illeti, Celannak a Meridián pusztán textuális, kevés-
bé a kommentárirodalomra támaszkodó olvasata alapján sajátos elképze-
lése van a szerző személyéről – bár individualizálja, antropomorfi zálja a 
verset, elképzelése szerint a vers a költő útitársa. 

A vers adott dátumhoz kötött, és mint megnyilatkozás, a saját ügyében 
szólal meg, de más helyett is képes lehet megszólalni – érdekes módon Ce-
lan talán nem veti el a képviseleti költészet esztétikai érvényességét sem: 

„Talán nem tévedés, ha azt mondjuk, hogy minden vers magában hordozza a 
maga »január 20.-áját«. A ma írott versekben talán éppen az az újdonság, hogy 
bennük tesznek a legnyomatékosabb kísérletet az efféle dátumok bevésésére. 

És vajon nem ilyen dátumoktól indulunk-e valamennyien, amikor írni 
kezdünk? És vajon milyen dátumok felé haladunk írás közben?

Ám a vers, igen, a vers beszél! Bevésve őrzi dátumait, de – beszél. Persze 
mindig csak a maga, a legsajátabb ügyében szólal meg.

Mégis úgy gondolom, és e gondolat aligha lepi meg önöket, kezdettől fogva 
a vers reményei közé tartozik, hogy ugyanígy idegen – nem, ezt a szót most 
már nem használhatom –, hogy ugyanígy más ügyében is megszólaljon, ki 
tudja, talán valaki egészen másnak az ügyében.” 26

 
A vers, az esztétikai értelemben véve szép, szépséget hordozó és/vagy 

generáló vers valahol önmaga határán születik meg, hajlamos rá, hogy a 
csend, az elnémulás felé tendáljon – csak annyit mond el, annyi szóval, 
amennyi feltétlenül szükséges. A vers egyúttal írójának valamiféle meg-
hosszabbított jelenléteként (heideggeri értelemben vett jelenvaló-léte-
ként?) viselkedik, mely mindenképpen a találkozásra törekszik.

26 Paul CELAN, i. m. 10.  
 „Vielleicht darf man sagen, dass jedem Gedicht sein „20. Jänner” eingeschriebene 

bleibt? Vielleicht ist das Neue an den Gedichten, die heute geschrieben werden, 
gerade dies: dass hier am deutlichsten versucht wird, solcher Daten eingedenk zu 
bleiben? 

 Aber schreiben wir uns nicht alle von solchen Daten her? Und welchen Daten 
schreiben wir uns zu? 

 Aber das Gedicht spricht ja! Es bleibt seiner Daten eingedenkt, aber – es spricht. 
Gewiss, es spricht immer nur in seiner eigenen, allerdingsten Sache.

 Aber ich denke – und dieser Gedanke kann Sie jetzt kaum überraschen –, ich denke, 
dass es von jeher zu den Hoffnungen des Gedichts gehört, gerade auf diese Weise 
auch in fremder – nein, dieses Wort kann ich jetzt nicht mehr gebrauchen –, gerade 
auf diese Weise in eines Anderen Sache zu sprechen – wer weiss, vielleicht in eines 
ganz Anderen Sache.” 
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A vers személyként, individuumként keresi a Másikat, és a dialogicitás 
esztétikája jegyében a befogadót is arra készteti, hogy a Másik felé for-
duljon, azaz párbeszédet kezdeményezzen. Lényegében ugyanerről a dia-
logicitásról, mondhatni meghitt, intim dialogicitásról, társiasságról beszél 
Lévinas a Celan Meridiánját is elemző esszéjében.27

 A vers a befogadó tulajdonává, sajátjává válik, és minden körülmények 
között tovább gondolkodásra készteti:

„A vers – miféle körülmények között! – a befogadó versévé válik, a jelenség 
iránt – még mindig – fogékony ember versévé, aki kérdezi és megszólítja a 
jelenséget? Így lesz a vers beszélgetés, gyakran kétségbeesett beszélgetés.

Csak e beszélgetés terében születik meg a megszólított. Ott kristályosodik ki 
az őt megszólító és megnevező én körül. Ám ebbe a jelenvalóságba a megszó-
lított, aki a megnevezés által egyszersmind második személlyé is vált, magával 
hozza saját másságát. A vers még itt és most való jelenlétében is – hiszen a 
vers létmódja mindig ez az egyszeri, pontszerű jelenidejűség –, még ebben 
a közvetlenségben és közelségben is lehetővé teszi, hogy a másik hozzátegye 
legsajátabb tartalmát: a maga idejét.

Ha a dolgokkal beszélünk, minduntalan a honnan és a hová kérdésébe üt-
közünk: egy „nyitott”, „véget nem érő” kérdésbe, mely a nyitott, üres és szabad 
tér felé mutat - messze kívül vagyunk.

A vers, azt hiszem, ezt a helyet is keresi.” – írja Celan.28  

27 Vö. Emmanuel LÉVINAS, A léttől a másikig, ford. V. Mátyás, Nagyvilág, 2001/9, 
1415–1419.

 Ugyanerre felhívja a fi gyelmet doktori disszertációjában Szűcs Terézia is. Lásd: SZŰCS 
Terézia, A tanúság poétikai, esztétikai és teológiai kérdései a holokauszt-irodalomban. 
Szöveg és emlékezet a kortárs- és utónemzedék műveiben, Pilinszky Jánostól Borbély 
Szilárdig, PhD-értekezés, ELTE BTK Filozófi atudományi Doktori Iskola, Esztétika 
Doktori Program, 2008, 33–34.  

28 Paul CELAN, i. m. 12. 
 „Das Gedicht – unter welchen Bedingungen! – zum Gedicht eines – immer 

noch Wahrnemenden, dem Erscheinenden Zugewandten, dieses Erscheinende 
Befragenden und Ansprechenden; es wrd Gespräch – oft ist es verzweifeltes Gespräch. 

 Erst im Raum dieses Gesprächs konstituiert sich das Angesprochene, versammelt 
es sich um das es ansprechende und nennende Ich. Aber in diese Gegenwart bringt 
das Angesprochene und durch Nennung gleichsam zum Du Gewordene auch sein 
Anderssein mit. Noch im Hier und Jetzt des Gedichts – das Gedicht selbst hat ja immer 
nur diese eine, einmalige, punktuelle Gegenwart –, noch in dieser Unmittelbarkeit 
und Nähe lässt es das ihm, dem Anderen, Eigenste mitsprechen: dessen Zeit. 

 Wir sind, wenn wir so mit den Dingen sprechen, immer auch der Frage nach ihrem 
Woher und Wohin: bei einer „offenbleibenden”, „zu keinem Ende kommenden”, ins 
Offene und Leere und Freie weisenden Frage – wir sind weit draussen. 

 Das Gedicht sucht, glaube ich, auch diesen Ort.” 
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Celannak azon állítása, mely szerint az „abszolút vers” nem létezik, 
igencsak paradoxon jelleggel bír. A költő talán inkább egyfajta igényt, el-
várást fogalmaz meg a verssel kapcsolatban, amely azonban nem teljesül, 
nem teljesülhet maradéktalanul.

A végső következtetések levonása előtt érdemes pár mondat erejéig 
szemügyre vennünk Gottfried Benn ismert esszéjében megfogalmazott 
véleményét, hiszen Celan implicit módon voltaképpen vele is kiterjedt 
vitát folytat. Benn szerint a modernitás és a modern tudomány folyamatai 
irreverzibilisek, s bár alapvetően nem feltétlenül tekint bizakodóan a jö-
vőbe, a változást/fejlődést elkerülhetetlennek tartja. Véleménye szerint a 
modern költészet a fejlődéssel összefüggésben szinte korlátlan lehetősé-
geket foglal magában.29 Az abszolút vers nem korszakhoz kötött, a techni-
kát pedig egyáltalán nem tünteti fel negatív színben. A modern vers alap-
vetően azért monologikus természetű, mert éppen a társalgás az, mely 
ontológiailag üres folyamattá vált – Benn esszéje tehát a monologikus 
vers esztétikáját tárja elénk, Celan pedig ezzel a felfogással a Meridiánban 
határozottan szembefordul, s technikaellenessége és a modernség vívmá-
nyaiban való kételkedése révén elképzelései sokkal inkább rokoníthatók 
Heideggerével, mint Gottfried Bennével.

A verssel útitársként tartó ember talán kerülőúton jár, s bár máshoz is 
eljuthat, de miután Celan a Meridiánban önéletrajzi utalást is tesz erre, 
végül is önmagához is vissza-/közelebb jut. A délkör, a meridián kör alakú, 
mérhető, ám nem látható geográfi ai alakzat, mely egymástól nagyon távo-
li pontokat is összeköt, ugyanakkor az egész Földet körülölelve önmaga 
kiindulópontjába is visszafut:

„Azt a tájat keresem, ahonnan Reinhold Lenz és Karl Emil Franzos el-
indult, velük találkoztam idevezető utamon és Georg Büchnernél. És kere-
sem saját származásom helyét is, hiszen megint ott vagyok, ahol kezdtem. És 
megvallom, mindeme helyszíneket bizonytalanul, nem éppen nyugodt ujjal 
keresem a térképen, gyermekkorom térképén.

Ám egyikük sem fellelhető, nem léteznek, de tudom, kivált most, hol kelle-
ne lenniük. És... találok is valamit!

Hölgyeim és Uraim, találok valamit, mintegy cserébe azért, hogy az önök 
jelenlétében be kellett járnom ezt a lehetetlen utat, a lehetetlenség útját.

Megtalálom, ami összeköt, és ami a verset elvezeti a találkozáshoz.
Találok valamit, ami a nyelvhez hasonlóan anyagtalan, mégis földi, ter-

resztikus, kör alakú, a két pólus fölött önmagába visszatér, és közben – fur-
csamód – még a trópusokat is keresztezi –: találok... egy meridiánt.” – olvas-
hatjuk a Meridián vége felé.30

29 Gottfried BENN, i. m. uo.
30 Paul CELAN, i. m.  14. 
 „Ich suche die Gegend, aus der Reinhold Lenz und Karl Emil Franzos, die mir auf 
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Amennyiben Celan beszédéről lehámozzuk a Büchner műveire való 
utalásokat, s megkíséreljük annak líraesztétikai elképzeléseit azon kí-
vül is értelmezni, viszonylag egyszerű képet is kaphatunk – voltaképpen 
egyszerre fogalmazza meg a dialogicitás, valamint az önmagunkhoz való 
visszatérés és önmegértés esztétikáját, mind a korábban alkotó Wilhelm 
Dilthey, mind a későbbi, a német hermeneutikai gondolkodást kiteljesítő 
Heidegger, valamint Gadamer fi lozófi ai elgondolásai nyomán:

„Ha versekre gondolunk, vajon megtesz-e az ember a versekkel ilyen uta-
kat, és nem kerülőutak-e ezek, kerülőutak tőled és hozzád? Vannak azonban 
olyan utak is – a számtalan út között –, amelyeken a nyelv hangzóvá válik, 
és vannak találkozások is, egy hang útjai a befogadóhoz, teremtményi utak, 
létvázlatok talán, önmagunk előreküldése önmagunkhoz, saját magunk ke-
resése közben ... Hazatérés.” 31

Talán kockázatos e megállapítás, de mintha a Meridián című beszéd 
nem csupán a dialogicitás és az önmegértés esztétikai igényét fogalmazná 
meg, hanem egyúttal, miként e tendencia erősen jelen van Paul Celan 
lírai életművében is, a médiumok felszámolását, a közvetlenség igényét 
is. A vers alapvetően nem más, mint médium, üzenethordozó és üzenet 
egyben, ám a találkozás egy bizonyos pillanatában a befogadó/címzett 
rajta keresztül önmagához jut vissza/közelebb. Vers és befogadó szinte 
eggyé válnak, a befogadó pedig egy olyan privatív, zárt valóságba nyerhet 
a (megszemélyesülő?) nyelvi műalkotás által bepillantást, amelyen belül 
már szinte nincs értelme a közvetítettség és a közvetlenség ellentétének, 

dem Weg hierher und bei Georg Büchner Begegneten, kommen. Ich suche auch, denn 
ich bin ja wieder da, wo ich begonnen habe, den Ort meiner eigenen Herkunft. Ich 
suche das alles mit wohl sehr ungenauem, weil unruhigen Finger auf der Landkarte – 
auf einer Kinder-Landkarte, wie ich gleich gestehen muss. 

 Keiner dieser Orte ist zu fi nden, es gibt sie nichtm aber ich weiss, wo es sie, zumal 
jetzst, geben müsste, und … ich fi nde etwas! 

 Meine Damen und Herren, ich fi nde etwas, das mich auch ein wenig darüber 
hinwegröstet, in Ihrer Gegenwart diesen unmöglichen Weg, diesen Weg des 
unmöglichen gegangen sein.

 Ich fi nde das Verbindende und wie das Gedicht zur Begegnung Fürdende.
 Ich fi nde etwas – wie die Sprache – Immaterielles, aber Irdisches, Terrestrisches, etws 

Kreisförmiges, über die beiden Pole in sich selbst Zurückkehrendes und dabeis – 
heitererweise – sogar die Tropen Durchkreuzendes –: ich fi nde … einen Meridian.”   

31 Paul CELAN, i. m. 13.
 „Geht man also, wenn man an Gedichte denkt, geht man mit Gedichten solche Wege? 

Sind diese Wege nur Um-Wege, Umwege von dir zu dir? Aber es sind ja zugleich auch, 
unter wie vielen anderen Wegen, Wege, auf denen die Sprache stimmhaft wird, es sind 
Begegnungen, Wege einer Stimme zu einem wahrnehmenden Du, kreatürliche Wege, 
Daseinsentwürfe vielleicht, ein Sichvorausschicken zu sich selbst, auf der Suche nach 
sich selbst … Eine Art Heimkehr.”
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hiszen önmagába zártan, azaz bizonyos szinten közvetlenül, de legalábbis 
a sokszoros közvetítettség nélkül létezik. E közvetlenség persze pusztán 
illúzió – olyan illúzió, melyben a befogadó csupán a befogadás, a verssel/ 
másikkal való találkozás ideje alatt részesülhet, kiszakadva a mindenna-
pok sokszorosan közvetített valóságából, s egy pillanatra valamiféle ma-
gasabb szintű, kevésbé túlmedializált, tisztább és esszenciálisabb vers-va-
lóság/művészet-valóság részesévé válva.  



Bence Erika

Mit jelent a hosszúolvasás?1

Gulyás József versvilága a lírai én önidentifi kációjától a Szegedi versekig 

I.
Gulyás József költészete:  1955–1965 

A „körbezárt menekülő” megszólalása 
A „körbezárt menekülő” metaforája Gulyás József hat évtizede terem-

tődő életművének legismertebb és legerőteljesebb önrefl exiója. A „ha-
lálszerkezet” és „az élet szomszédja” önmeghatározásokhoz hasonlóan a 
lírai szubjektum már a konstituálódó költői opus első  évtizedében rátalál, 
hogy minden más önértelmező képzetnél hatásosabban működjön közre 
versnyelvének létrejöttében és alakulásában, érvényességét folyamato-
san, a mai napig hatóan megtartva. 

 
„Ó, milyen közel kerültem
istenhez és önmagamhoz!
Itt vagyok. Ez vagyok én.”

– teremti meg a világ dolgaival azonosuló lírikus a megszólalás és az 
(ön)értés autentikus/ünnepi léthelyzetét („közel … istenhez és önma-
gamhoz”) és terét („a szőlőhegyen”) a Körbezárt menekülő című verscik-
lus első darabjában. A magyar költészet klasszikussá nemesedett ódai 
pillanatait idézi meg előttünk;  az időt „tárgyakban percegve őröl[ő] … 
óraszerkezet”-ként egyszerre tárgyiasítva és elvont képzetté oldva. Olyan 
pillanat ez, mint Dali festményén az „idő képlékenysége”. De költésze-
tünk történetének legszebb soraira refl ektál a ciklus második darabjának 
záró akkordja is:

         
„[...] Nem lehet maradni, nem lehet menni, 
mert bármelyik irányba indulnék el, min- 
den út a völgyben fut össze. 
         Ó, körbezárt menekülő!”

A kisbetűs isten teremtett nyelve
Nem lehet véletlen a Gulyás József költeményeiben –  leggyakrabban 

a lírai szubjektummal együtt – megjelenő istenképzet kisbetűs írásmódja: 

1 Az írás Gulyás József 1253 kéziratoldalt kitevő összegyűjtött versei első két kötetének 
kiadásra (Életjel, Szabadka) való feldolgozása és előkészítése során született. 
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„Itt ügyvédek és doktorok után / isten és a halál következik / (az isten 
későn vagy sohasem érkezik)...” (Versek 59-ből, 6.)  Egyfajta apokrif is-
tenképet vetít elénk: a (vers)nyelvteremtő szubjektum önarcképét legfé-
lelmetesebb élménye, az idő bűvkörében. Számos szép szöveghelye közül 
álljék itt a Körbezárt menekülő kilencedik darabjának (vers)zárlata: 

 
„Miért nem tudom abbahagyni,
miért nem tudom befejezni,
Miért nem tudom megutálni,
amikor már az óra 
tengelyéről letekeredő időm utolsó percei 
aláfordulnak, le az isten kezébe?”

Az idő mint a költői nyelvet teremtő mozzanat a „halálszerkezet”  (Szí-
vem, szép játékszerem) metaforájában válik eggyé  a szubjektum legmé-
lyebb élményével, a halálélménnyel; lehet egyszerű időmérő szerkezet, 
azaz óra, de lehet a mulandóság hatalmának kitett ember maga; romló 
test, azaz „halálszerkezet”.

„Az óra a csend eszmélete,
reccsenő tárgyak titkos verése, itt éget
ujjaim hegyén.”

                 (Körbezárt menekülő, 6.)

Átcsúszik szürreálisba: „fuldokló tárgyak” látványa 
A való világ és leképezett tárgyainak reális látványképe a létérzékelés 

szürreálisba fordulásának folyamatában, az „átcsúszás” pillanatában lesz/
alakul igazi poézissé Gulyás József verseiben: az óra ketyegése, amikor 
halálmérő szerkezet szerepét veszi fel, amikor az antropomorfi záló kép-
zelet a tárgyakra viszi át a „létben fuldoklás” (Virrasztás 1.), a „hörgés”, a 
bűn és a magány képzetét; amikor a jelenségek megnevezetté, láthatóvá 
válnak; a magára maradt szubjektum az „élet szomszédja”-ként határozza 
meg önmagát:

„Az élet szomszédságában kimeredt
  szemű halott,
az élet szomszédságában, az élet
  szomszédja vagyok,
  hogy bírom ki
és hogy bírják ezek az asztalok!”
                     (Az élet szomszédja)
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Gulyás József költészete épp ezért csak látszólag objektív, azaz a világ 
tárgyait és dolgait realitásukban megnevező líra. Még a leghétköznapibb 
cselekvés és a dokumentált  esemény („Ülök itt 1958-ban egy padon.”) is 
képes  a szavak és mondatok jelentéses elrendezettsége révén átcsúszni a 
képzelet irreális tartományaiba: „[...] valaki rám szól és felriadok / három 
évvel később, / egy őszi napon.” (Három év után) 

A hétköznapi (majdnem) narratív beszédformák változatos poétikai 
eljárások révén válnak egyedi versnyelvvé. Leghatásosabb teremtő moz-
zanat ezekben az alakulásokban az idő és a benne élő szubjektum relati-
vizálása, a dolgok megszemélyesítése, a jelenségek áthelyezése és felcse-
rélése. Megrendítő példája ennek egy, a gyerekkorról szóló „kihagyásos”, 
a kezdetet a központozás minden szabályát nélkülöző szerkezetével is 
érzékeltető látványvers.

gyerekkor

egy kikötőben
hol nincsenek hajók
sem közel
sem távol a parthoz
mint a gyerekkkor
olyan ez a kikötő
nem tudom
miért vagyok itt
honnan miért
nem tudom ki vagyok
érzem a tengert
mint önmagamat
ó egy lenni velem
a kikötőben
hol nincsenek hajók

 
 

Idő és szubjektum a balladában
Vannak Gulyás József költészetében versek, amelyekben nem a panta 

rhei által relativizálódott idő, hanem a balladák súlyos, archaikus időérzé-
kelése érvényesül. Címében is jelölő a Ballada-ének, de a valóságos időből 
kizökkent élmény hatja át a Várakozás című verset is. Ez utóbbi balladás 
ének primer terében különleges, abszolút jelen időben rekedt „ólomidő” 
érvényesül, amely egyúttal a halál tragikumának elodázását szolgáló eufe-
mizmus is – a várakozás ideje eltakarja vagy kizárja az anya tudatában a fi ai 
haláláról szóló hírt, míg az elbeszélés (lévén a ballada epikai műfaj is!) jelen 
idejében, a narrátor által értesülünk egy lezárt múlt időről: a fi úk haláláról.
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„Nincs másom, csak a várakozás.
Terigetek, a szemem ázik.
Ha valaki jön, kérdem: mi van?
Két vászoning: az egyik fi am,
ez meg a másik.”

Míg a a zárójeles narrátori szólam szerint: „Egyik fi a fekszik a barázdá-
ban, / a csend fölér az éj világig”, a másik fi ú pedig „15 éve alszik, nem is 
érzi / iszonyat fűrészeli csontját.” (Várakozás)

A várakozás, méghozzá a halálvárás/-jóslás megrendítően szép verse 
az ötszakaszos a(z) – grammatikailag helyes írásmódot mellőző, első so-
rában refrénszerűen ismétlődő – egy névtelen mártír dala: „azon az estén 
ha meghalok...”

Pirossal, feketével
A kötetbe gyűjtött első versét Gulyás József tizennyolc évesen írta, s egy 

ilyen habitusú lírai beszélő szólal meg Csak ember vagyok című költeményé-
ben. Nagyon régi költői regiszterek („ember és polgár leszek”) szólalnak 
meg e verssorok mögött, de 20. századi líránk indulatai is ott működnek 
mögöttes világában: egy-két évvel fi atalabb, dacos József Attila hangja:

„Nem adtam életet, nem is veszek,
Nincs jogom, csak ember vagyok,
Akinek egy szíve van s egy kabátja,
Tizennyolc éve és semmi mása,
Aki gyűlölni tud, míg őt szeretik,
Aki szeretni tud, ha őt átkozzák.”

Melepő módon már ebben a nagyon korai versben ott munkál a teljes 
Gulyás-opust átható „színpár”, a fekete és a piros megdöbbentő ellen-
téte: a halálélmény és -várás éjszakájában a „vakító” piros vér, a létezés 
tragikumának lehetséges színvilága. Ebben a fekete-piros lebontású él-
ményvilágban – a színek szimbolikája értelmében – az emlékezet „kékje” 
az egyedüli és rövid ideig tartó ellenhatás: emlékezés a gyermekkorra és 
a szerelemre, nőkre; Ilonára, Irénre, Máriára, Editre...

Az apró versektől a versfolyamig
Nemcsak poétikájában és műfajaiban, de formáiban is sokszínű a „kör-

bezárt menekülő” költő opusának első évtizede. Az egészen tömör, legtalá-
lóbban csak apró-nak nevezhető verstől, sőt, a töredéktől a 29 részes – egy-
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séges gondolatritmus mentén alakuló – versciklusig terjednek e versbeszéd 
formai alakzatai, beleértve a balladai kihagyásosság, a hosszúvers és a pró-
zavers változatait is. Az elhallgatás létrehozta töredékesség alakzatai idézik 
meg leggyakrabban az anya és az apa alakját: egy megrendítően egyszerű 
peremlét lényegjegyeit téve érzékletessé, láthatóvá számunkra. Hadd álljon 
itt lezárásképp – a Gulyás József teremtette versvilágról szóló befogadói 
gondolkodásunk  zárásaként – az egyik legcsodálatosabb töredék:

Élet, rongy-bolt
(Anyám)

A rongy-boltot, ha becsuktad,
nem tudja senki,
hogy nem volt néked
kereskedelmi vétked,
se tegnap-,
se ma-, se holnap-szeretésed.

II.
Gulyás József költészete: 1966–1972

Versélmény és hitvallás
Egy ezerkétszázötvenhárom kéziratoldalt kitevő, gondolati határait is 

nagy távolságokra kiterjesztő, minden tekintetben grandiózus lírai élet-
mű olvasójaként – feledve és elhanyagolva a kéziratgondozó és szerkesz-
tő hivatalosnak tetsző szerepét – egyre inkább a szubjektív látásmód, a 
személyes versélmény hatása lesz úrrá a munkámon – háttérbe szorítva 
a szerkesztő racionális számításait (pl. milyen terjedelmű legyen egy ver-
seskötet, hogyan tagolódjanak fejezetei). Mentségemre legyen, hogy egy 
ilyen szuverén lírai létérzékelésnek nem lehetnek racionális és kiszámít-
ható arányai; belső alakulása, hömpölygése alakítja e versvilágot egymás-
ba átfolyó korszakok és ciklusok öntörvényű rendjévé.

 Gulyás József összegyűjtött verseinek első kötete az 1955 és 1965 kö-
zötti bő évtized (11 év) verseit adja közre. Az első fél évtizedben a költői 
nyelvalkotás poétikájára, az élmény kifejezésére összpontosító vallomás-
versek jöttek létre nagyobb számban, míg a második, hat évet magában 
foglaló korszakban a ciklusokba, versfolyamokba szerveződő, vagy költői 
prózába ékelődő létversek, illetve töredékek dominálnak. 

Az 1966-os évtől változás állt be az életmű alakulásában: dominánsan 
megjelenő, az egész költői világot átható új tartalom lesz Gulyás József 
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költészetében a költőként való megszólalás, a költő léthelyzetében történő 
felismerések és élmények kifejezésének dilemmája, azaz a hitvallás, az ars 
poetica. Az egyéni versnyelv létrehozására irányuló törekvések, kísérletek 
és alkotó gesztusok után a teremtett versről való gondolkodás, a versről 
és a költészetről szóló „fi lozófi ai” versbeszéd ideje következett el. (A Gu-
lyás-versekkel kapcsolatban József Attila költői habitusát szokás emleget-
ni mint közvetlen hagyományt. A vallomásversek egy kicsit távolabbra mu-
tatnak: a saját kora költői szereplehetőségeivel és nyelvével is radikálisan 
leszámoló Petőfi  Sándor alakját juttatják eszünkbe – még életkorban sem 
áll túl messze, néhány évvel idősebb csak 1966-ban a nagy elődtől.)

Ha együtt szemléljük a ma is formálódó, hat évtizednél is többet kitevő 
életmű alakulásrendjét, amelyből az Összegyűjtött versek kötetei csak négy 
és fél évtizedet prezentálnak, azt láthatjuk, hogy a második kötetben meg-
jelenő korszak Gulyás József költészetének legösszetettebb és egyben leg-
terjedelmesebb időszaka. Az utána következő 28 év – mind a versek, mind 
a költői fordulatok számában – kisebb arányokat és kiterjedéseket mutat. 

Az élet olvasása – a vers számolása
Mind az „olvasás”, mind a „számolás” esetében a hétköznapitól elvont, 

szekunder értelemre gondolok, amikor Gulyás József 1966 és 1969, 1970 
és 1972 között létrejött költészete, illetve az átmenetet képező, 1969-től 
1973-ig keletkezett Szegedi versek kapcsán „a világ végső körein kívül eső” 
(levél helyett [Júliának]), azaz az élet elemi kérdéseivel való szembenézés, 
„megolvasás” eljárásait fi gyelem, vagy e lírai „elszámolás” kifejezésformá-
it értelmezem. A két, évszámokkal lehatárolt versciklus –  ha a második 
korszakkal időben együtt ható  (kronológiailag nem, de tematikai mezs-
gyék révén elkülönülő) Szegedi verseket is az 1970–1972-ig terjedő korszak-
hoz soroljuk – az életmű „mennyiségi” (a verstermés számbeli arányai) és 
„minőségi” (a költői kérdésfeltevések intenzitása) tekintetben is legkiter-
jedtebb és legelmélyültebb – legsikeresebb, mondhatnánk, ha nem idegen-
kednénk a fejlődésközpontú történeti szemléletektől – hét-nyolc éve.

A lét alapvető tartalmai (születés, változás, szerelem, mulandóság, ha-
lál), s ezeknek költői kifejezése, a versírás kérdései és formái jelentik a 
költőként létezés önrefl exív terét. Nem véletlen, hogy már az előző kor-
szak, az 1966 előtti is a Verseim című költeménnyel zárul, hogy aztán a 
következő időszak költészetében is szinte ritmikus lüktetésben merülje-
nek fel a versre, a kifejezésre, a költői szerepre és hatásra való rákérdezés 
szólamai. Utalhatnak a megszólalás formájára és lényegére (dal, Virág-
ének, Virágének 2, Se napló, se vers, A homokon [Verses riport]), a kifejezett 
élményre, illetve a versbeszéd mikéntjére (Vers a rongyról, Nemes vers), az 
alkotás folyamatára, az írásra, a nyelvre, a szavakra, az ihletre, a lényegre 
(Meditáció, Gondolatok a versről), a költői szerepre megrázóan komoly és 
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ironikus formában egyaránt (Írandó sorok ideje: múlt, Rémít az üres papír, 
Közted és a szavak között, Forró sorok, Csak írj mondta valaki, Mit tehet a 
költő 1970-ben?, Indulj az aklok felé, Az állattenyésztő költő).

Rendkívül dinamikussá alakítja Gulyás József költészetét a különbö-
ző, azaz ellentéttel egymásnak feszülő versformák (töredékes sorok, két/
négysorosok, epigrammatikus betétek, gnómák, prózai töredékek és hosz-
szú versfolyamok), illetve a beszédmódok (az epikus történetvázat felvető 
szövegrészek és elvont/metaforikus képsorozatok) együtthatása, együttes 
jelenléte egyazon verskompozíción belül. Ez, vagyis a megszerkesztettség 
és -komponáltság, a nagy arányú versszerkezetek, versfolyamok, számo-
zott versekből összeálló ciklusok, hosszúversek ugyancsak jelentés szolgá-
latában állnak Gulyás költészetében. 

Amikor az elmondottakat leginkább kifejező és bemutató költeményt 
szerettem volna kiemelni a versanyagból, kettőre esett a választásom. Az 
egyik A homokon (Verses riport) című háromrészes, tizenöt kéziratoldalt 
kitevő verskompozíció, a másik a Gondolatok a versről című hosszúvers. 
Mindkettő az 1966-tól 1969-ig terjedő időszakban keletkezett. Míg az elő-
zőben egy – vélhetően a homoki munkások hétköznapjairól szóló – verses 
riport szövegvázát veti szét a létezésről és a költői létezésről szóló medi-
tatív és metaforikus képek, gondolatok, kijelentések és felkiáltások zuha-
taga, addig a másik vers minden sora a vers/versírás lényegére refl ektál. 
A homokon „kiismerhetetlenül” összetett költeménykompozíció, amelyet 
– prózai szövegbetoldások által megszakított – a lírai műfajok (életkép, 
epigramma, gnóma/szentencia etc.) sorozata alkot:

[…]

Varangyos öregasszony,
inga a végek közt,
megette a csend,
hallását összeroncsolta.

/Útitársam megjegyzi: aki ilyen fürgén
dolgozik, annak nincs senkije, külön-
ben átvette volna a sebesség egy részét./

[…]

Ugyanezt a verskompozíciót sorozatosan szakítják meg a versírásra, a 
költőként való megszólalásra vonatkozó refl exiók:

[…]
/Érdekes gondolat jut eszembe; gyorsan
papírra vetem: a művészet úgy aránylik 
a valósághoz, mint a bor a szőlőhöz./
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[…]
A nyárnak nehéz borokkal
vetünk véget,
kocsonyás óborokkal.

És egy órára a világtól,
feltámad versíró kínom.

[…]

S talán az sem véletlen, hogy ezt a számozott részekre tagolódó, versek 
sorozatából összeálló versciklust egy kisbetűs című, írásjelek nem tagolta, 
erősen metaforizált, töredéknyi gnóma/vallomásvers követi:

többet

nyár fény folyó csillag
e változó vonások
mint tarka jelmezek
a verssel örökké adós
mondj állandóbb lényeget
a szálló madárnál
többet a láthatónál

többet a láthatatlannál

A Gondolatok a versről anaforikus rendben sorjázó képek és gondola-
tok a versalkotás elementáris lényegéről:

[…]
a vers kancsóba ölt virág,
a vers, amikor anyám megjön a kertből
és körülrajongják szárnyas barátai,
a vers a szavak fényudvara,
halcsomó, villantva feneketlen távolokat,
mit nem lehet, de ki kell mondani,
szóval a lehetetlen,
a vers a katona tolózárra száradt ujjai
[…] 

Madarak és patkányok
Gulyás Józsefnek 1970-ban jelent meg Vörös fagyöngy, 1972-ben a Pi-

rossal, feketével, 1977-ben A tenger küszöbén, 1981-ben Csillagok és patká-
nyok című verseskötete a Forum Könyvkiadó gondozásában. Valamennyi 
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verseskötete válogatás azokból a versekből, illetve változataikból (pl. az 
1981-es kötetben Távol címen napvilágot látott vers a kéziratban Ahol 
megálltam címmel szerepel), amelyek jelen kötetünk összegyűjtött anya-
gát alkotják. Ugyaninnen származnak versek a szabadkai Grafoprodukt 
kiadásában napvilágot látott Volt idő című, kötetekből kimaradt verseket 
tartalmazó könyvben is. Az Összegyűjtött versek második kötetének utol-
só fejezetét alkotó Szegedi versek azonos címmel jelent meg 2005-ben a 
szerző szerkesztésében Szabadkán. Válogatások lévén egyik kötet sem 
tükrözheti Gulyás József adott korszakra eső, nagy perspektívákat moz-
gató, összetett, szuverén világának alakulásrendjét. Remélhetőleg „meg-
bontatlansága” révén az Összegyűjtött versek második kötete közvetíti e 
jelentéseket is.

E lírai világ valamennyi korszaka „tovagörget” bizonyos meghatározó 
költői metaforákat és szimbólumokat. Ezt tükrözi részben 1981-es ver-
seskötetének címe; az éj (világ) sötét terében megnyilatkozó fényt, a szel-
lemi erőt a költészet „csillaga” jelenti, amely szimbólumrendszerben a 
földhöz kötöttség, az elmaradottság és a rossz képét a „féreglét”, a patká-
nyok és egerek jelenléte a „fi ókban” gondolata jeleníti meg. Ugyanebben 
a gondolati körben a költő/költészet jelentéseit a – költészet ősképének 
mondható –  madár képe fejezi ki: a Hajnali madarakban a metafora „ki-
fejtett” formában van jelen: „Ó, kinek beszél a költő, / a sok apró madár! /
Talán a reggelnek fonják virágaik.” Az Ahol a fehér holló kering című káp-
rázatosan szép költeményben pedig e „madárlét” távlatai és lehetőségei 
nyernek képi alakzatot: a fehér holló, a tollát tépdeső vadlúd, s a „pa-
csirtaköröm-szó” metaforájában. E metaforaváltozatok gyakran kapcso-
lódnak össze a nő-szirom-virág(csokor) jelentéssorral – leginkább a Gu-
lyás József szerelmi líráját alkotó Anna-, Ilona-, Márta-, Júlia-vers(ek) 
és más szerelmes költemények rétegeiben/világában. A Keress meg című 
Gulyás-vers képi világa együtthatón fejezi ki ezeket a jelentéseket:

Amíg virágzó arcod megcsókolom,
épül az éj kint,
szép ívben hajlik égre a hold föl,
egy madár kinyitja szárnyát.
Mint a lemezek, összependülnek
a nagy réz falevelek.
Énekbe szédít a térded.
Jön egy madár s elszáll a holdra.
Vérgyöngyfüzér az ujjaimon,
virággyönfüzér a homlokomon.

[…]
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Öt költői levél – Szegedi versek –  Két Szeged között
Az 1981-ben napvilágot látott Csillagok és patkányok kötetben négy Le-

vél jelent meg: 1968-ból (Töredék) 1969-ből (Százmillió, százmillió!), 1970-
ből és 1971-ből (Templomok).  A kézirat más képet mutat. Öt számozott 
episztolát találunk az 1966-tól 1973-ig keletkezett versek között. A kötet 
Levelek című hatodik fejezetében elsőként közölt és 1968-ra datált, pró-
zatöredékkel indított, Töredék alcímmel ellátott vers a kézirat második 
kötetének utolsó részében (Két Szeged között) 5. levél, 1972-ként szerepel, 
s ugyanígy jelent meg a költő által 2005-ben kiadott Szegedi versek (tehát 
a Két Szeged között ciklust beolvasztva az előbbi fejezetbe) című kötetben. 
A Százmillió, százmillió! alcímmel rendelkező második Levél a kéziratban 
1. levél, 1969 címen van jelen. Az 1970-re datált Levél a kéziratban negye-
dikként szerepel. A Levél, 1971 a kötetben negyedik (utolsó), a kézirat-
ban – miként a Csillagok és patkányokban is – Templomok alcímmel har-
madik. A jelölt kötetekből hiányzik a kéziratban szereplő 2. levél, 1970. 
Ezeknek a – majdnem követhetetlen –  változásoknak és alakulásoknak 
csak nehezen tudjuk okait felfedni és megérteni. Feltételezhetjük, hogy a 
Szegedi versek élményvilágában a másutt 1968-ra datált levél új jelentéssel 
gazdagodott és módosult; ezért szerepel most új kontextusban, noha ko-
rábban is – miként valamennyi episztola – a versírásra, a költői valóságra 
refl ektáló költemények körébe tartozott.

A Szegedi versek és a Két Szeged között ciklus valóban kivétel és vál-
tozás Gulyás József költészetében. Egyrészt nem időkerettel, azaz nem 
évszámokkal határolódnak el az előtte és az utána következő versektől, 
másrészt új tartalommal gazdagodnak a vallomásversek és ars poeticák. 
Ez az új élmény a hazátlanság, a száműzöttség, az átmeneti életforma, 
a külső és belső emigráció számkivetettsége. A lírai beszélő, akit hazája 
„elhagyott”, s ki magáról is azt mondja, „én hazámat elhagytam”, s „harag-
gal nézek vissza / mindenre, magamra” (Haraggal nézek vissza), az idegen 
városban – „ott, ahol megálltam, / hogy visszanézzek” (Ahol megálltam) – 
csak megismételni képes a benne forgó indulatot: „Haraggal nézek vissza 
/ mindenre, magamra.” (Ahol megálltam). De ebben a léthelyzetben (a 
„sötét városban”)  is „verset kellene írni a Tiszatájnak” (Verset kellene írni) 
– mondja akár egykoron József Attila. A Szalvétát és Tiszatájat  az „ez-
után mindig [csak] külföld” ismétlődő versgondolatával a vajdasági ma-
gyar irodalom nagy „emigráns” versei közé „sorolja önmagát”. 

Többek véleménye (pl. Fekete J. József, a Szegedi versek recenzense) 
szerint ez a versciklus tartalmazza a térség emberének az adott korszakra 
jellemző életérzését kifejező emblematikus sorokat, a Végre címmel ellá-
tott, 1972-ben keletkezett vers négy rövid mondatát:
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Végre kimondhatod, 
váratott soká:
van honnan szökni,
de nincs hová.

Forum Könyvkiadó 1981-es óvatos válogatása, a Csillagok és patkányok 
természetszerűleg nem tartalmazza ezt a verset, de a vers közismertté 
lett, elterjedt, s folklorizálódott, hiszen létrejöttek változatai. 

Hosszúolvasás
Van hosszú vers és hosszúvers. Terjedelmet és formát is jelöl. Gulyás 

József 1253 kéziratoldalt kitevő költői életművének összegyűjtött versei 
között is igen sok van belőle. Van hosszúkávé. Verset is írtak róla. Emb-
lematikusat. Nyilvánvaló tehát, hogy van/lehet hosszúolvasás is, ahol a 
„hosszú” jelző nem az olvasás idejét, hanem a szükséges elmélyültséget 
jelentő olvasói attitűdöt és a várható minőségi élményt jelenti.   





KÖNYVRŐL KÖNYVRE

Fanni hagyományai

Tudunk-e válaszolni arra a kérdésre, mi közünk van egy író, egy festő, 
egy kőfaragó és egy balett-táncos magánéletéhez? Életrajzához?  Emlék-
szünk még, hogy Illyés Gyula mondotta annak idején, hogy csak annyi-
ban, amennyiben a művet magyarázza, egyébként az irodalomtörténész 
piszkos fi ckó, aki kulcslyukon keresztül leselkedik.

Ez a megjegyzés már akkor is ingerlő volt, hiszen épp annak a divatnak 
az idején hangzott el, amikor egyik oldalról már halálos bűnnek számított, 
ha életrajzi elemeket, okosan szólva: referenciális olvasatot próbált meg 
a fi lológus becsempészni egy elemzésbe vagy pályaképbe. Másrészt pedig 
még működött az a hagyomány, mely mindent onnan akart magyarázni, 
régi és új irodalom esetében egyaránt, ez pedig hatalmas torzításokra és 
ostobaságokra adott lehetőséget.  Hamar be lehetett (volna) látni, hogy 
egyik szélsőség sem jó, a referenciális olvasat – ahogy értik – ma sem el-
fogadható, egyet is kell vele értenünk, de az adatok nem tudását sem pó-
tolhatja az elméleti tananyag fölmondása. Az aprómunkát ma sem lehet 
megtakarítani, a fi lológia ma sem „a tudni nem érdemes dolgok tudomá-
nya”, ahogy a később az egyik legnagyobb magyar fi lológiai teljesítményt 
produkáló író jelentette ki ifjúkorában. Újra is éled az írói életrajz műfaja, 
persze sokat tanulva az előző korszakok hibáiból, és ezt nem kis mérték-
ben Kerényi Ferenc munkásságának köszönhetjük. Kiemelkedőt is produ-
kált már azóta, elég, ha Szilágyi Zsófi a Móricz- és Ferencz Győző Radnó-
ti- vagy Kőszeghy Péter Balassi-életrajzára, illetve  életrajzaira utalnunk. 
Készül Kosztolányi életrajza is, és egyre több emlékezés, naplójegyzet ke-
rül elénk, bőséges kommentárokkal nem íróemberektől/ről is. A fi lmek, 
ismeretterjesztő adások is jelzik, megnőtt az érdeklődés a közelmúlt iránt. 

Az utóbbi időben három hatalmas terjedelmű Napló is megjelent, 
mondhatni az olvasó, érdeklődő ember fejéhez vágták; Móricz Zsigmond, 
Ortutay Gyula és Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni naplóiról van szó. 
Mindháromnak csak ennyi a címe, ez nagyon helyes is. A pontosság ked-
véért jegyezzük meg, hogy Móricz Naplójának kiadása még koránt sem 
teljes. Természetes, hogy ez a három napló jelentős különbségeket mutat, 
ahogy a három személyiség is különbözik egymástól: eltérő a stílusuk, el-
térő célzattal íródtak, ebből következően eltérő az igazságtartalmuk is, 
hogy fi noman fejezzük ki magunkat. Viszont mindhárom arra nagyon al-
kalmas, hogy segítse megismerni az előző évszázadot, adatokkal szolgál-
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jon arra nézvést, hogy miért volt olyan borzalmas, amilyen volt, és ebben 
a világban milyen lehetőség, sors várt a gondolkodó emberre. Arról is, mi-
lyen módon éltek, élhettek a nekik jutó világszeletben. Az őket megelőző 
naplók általában kevéssé voltak alkalmasak erre, mivel vagy csonkán je-
lentek meg, néha vitatható hitelességű szövegekkel, vagy éppen célzato-
san, és ami fontos: nem beszéltek a hétköznapokról. 

Radnótiné Gyarmati Fanni Naplójának megjelenését nagy várakozás 
előzte meg. Lehetett tudni róla, hogy létezik, néhány kisebb részlet meg-
jelent belőle Ferencz Győző terjedelmes (és nagyszerű) Radnóti-élet-
rajzában, nagyobb részletek pedig az azóta már (sajnos) megszűnt Holmi 
című folyóiratban. Azt is lehetett tudni, hogy az özvegy, aki – és ez is 
sokat elárul a korról – a Radnótiné nevet, furcsa módon, férje halála után 
kaphatta meg, többször kijelentette, naplója csak a halála után jelenhet 
meg, de akkor akár azonnal. (Ortutay Gyula, aki Radnóti közeli barátja 
volt, előírta, hogy harminc évet várjanak az ő naplója közzétételével. No 
de ő politikus is volt, ez rajta hagyta nyomát szövege igazságtartalmán 
is.) Azt is előre tudhattuk, ez a napló eredetileg azért íródott, méghozzá 
gyorsírással, mivel Radnótiék úgy gondolták, majd idős korukban fel-fel-
olvassák, emlékezve a régi szép időkre, a fi atalságukra. Ennek tudható 
be, hogy az utolsó részletek, melyek a költő harmadik, végső bevonulása, 
illetve halála után kerültek papírra, el is veszítették napló jellegüket, több 
hónapos kihagyás után hosszú beszámolóban foglalja össze a feleség, il-
letve özvegy – ezt egy ideig nem tudja még biztosan –, mi minden történt a 
közbeeső időszakban, azaz napló helyett novellához közelítő emlékezéssé 
válik a szöveg. Csak megjegyzendő: ezek a részek itt-ott kifejezetten írói 
kvalitásokat mutatnak, ilyen a romos Budapest és a tavasz érzékletes leí-
rása (II. 400. és 420. és köv. oldal). Természetesen a naplóírónak rá kellett 
később döbbennie, hogy mennyi mindent tartogat, illetve tesz lehetővé a 
napló, nem véletlenül hivatkozik néhány helyen a műfaji előzményekre. 
Ennek megfelelően a magánérdekű szöveg fokozatosan több lesz, szerző-
je számára is kiderül, hogy később ezt mások is olvasni fogják, így elkezd 
átalakulni nem csupán a stílus, hanem maga a szövegalkotás módja is. Ak-
kor is így van ez, ha (nagyon ritkán) gyaníthatjuk egy-egy megjegyzésből, 
hogy ez már a későbbi, „az ismeretlen olvasónak” szól.

Le kell szögeznünk: Gyarmati Fannié nem válik irodalmi naplóvá, még 
ha mutat is írói tehetséget. Leírja, ami történt, amit gondolt és érzett 
egyes történések során. Szemben a korról korábban megjelent naplókkal, 
ennek nem célja valamiféle önigazolás, főleg nem saját fontosságának bi-
zonygatása;  úgy találja-rajzolja meg helyét a harmincas évek közepétől a 
negyvenes évek közepéig tartó évtizedben, hogy nem elemez, legfeljebb 
megjegyzéseket tesz, mikor eseményeket, méghozzá a legritkábban tör-
ténelmi eseményeket rögzít. De ez nem jelenti azt, hogy nincs rendkívül 
fontos dokumentum értéke a vaskos két kötetnek, még ha erősen túlzó is 
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az a kijelentés, hogy ennek nyomán át kellene írnunk a huszadik század 
első felének magyar irodalomtörténetét. (Tételezzük fel azt az eretneksé-
get, hogy ilyet lehetséges írni, méghozzá egyes számban.)

A pontosság kedvéért újra jegyezzük meg, hogy a szöveg eredetileg 
gyorsírással készült, elvégre szerzője ennek volt a szakértője, ezt tanította 
az apja által alapított-vezetett iskolában. Később, több lépcsőben átírta, 
illetve átírták, mint erről a kitűnő utószóban olvashatunk. Olvasás köz-
ben kiderül, hogy ha ritkán is, de vannak olvashatatlan szavak, ezeket a 
könyv jelzi, és a szerkesztő, Ferencz Győző nem próbálja kitalálni. A szö-
veggondozás példás, az olvasót lapalji jegyzetek kímélik meg attól, hogy 
minduntalan hátra kelljen lapozni, ha tudni akarja, éppen ki bukkan fel, 
a végén pedig egy kis mutató segít feloldani a naplóban szereplő becene-
veket, keresztneveket. Sajnos, a második kötet végén lévő jegyzetek kissé 
összecsapottnak tűnnek, gyakran nem is találjuk a logikát abban, hogy 
kiről miért mit tartalmaznak. Nem világos, hogy egyesek esetében miért 
írja le a jegyzet készítője a háború utáni tevékenységüket (például azét a 
személyét, akinek annyi szerepe van, hogy hároméves gyerekként elviszik 
az állatkertbe), másokról pedig szinte semmit nem találunk. Mentségül 
szolgál a jegyzetek nagy mennyisége, s az, hogy a megjelenés miatt igen 
gyorsan kellett elkészülniük, ráadásul egyes személyekről nem lehetett 
könnyű megbízható adatokat, illetve egyáltalán: adatokat találni.

Ez a Napló nem csupán irodalomtörténészek vagy éppen Radnóti-ra-
jongók számára érdekes. Ezt bizonyítja már az is, hogy roppant terjedel-
me – és a magyar viszonyok közt magas ára – ellenére feltűnően nagy 
példányban fogyott. Egyszerűen olvasmánynak, ismeretterjesztésnek is 
kitűnő, megjelenít egy kort, egy közeget abból az időszakból, melyről 
sokat olvashatunk, mégis keveset tudunk. Szerencsésen találkozik ben-
ne egy fi atal nő, asszony magánélete a történelem néha szörnyű, néha 
megrendítő, néha pedig egyszerűen emberi, nosztalgiát kiváltó elemeivel. 
Ez is segít, hogy ne irodalmi, hanem valódi és valódinak is érzett napló 
kerüljön a kezünkbe, és ennek megfelelően reagáljunk rá olvasás közben.

A Napló első rétege tehát az emlékeztető, azoknak az eseményeknek a 
feljegyzése, melyekre majd később emlékezni szeretnének. Sok mindent 
tartalmaz ez a réteg, és mégsem érezzük magunkat „kulcslyukon át lesel-
kedő” fi ckóknak. Nem lehet meghatódottság nélkül olvasni, hogy milyen 
körülmények között éltek, hogy Fanni leírja a vágyát egy rendes lakásra 
(I. 445.), hogy szeretne úgy élni, hogy nem érzi magát igavonónak (II. 
232.) . Azon tépelődik többször is, tudná-e férjét szeretni, ha annak a haja 
fogyni kezdene, és milyen boldog később, mikor Radnóti kopaszra nyírva 
a munkaszolgálatból hazamehet; ő maga pedig már nagyon fi atalon retteg 
az öregedéstől, vizsgálgatja arcát a tükörben. Megtudjuk, hogy Radnóti 
kedvenc étele a borsófőzelék (I. 308.), és hogy – ki hinné – nehezen bo-
csát meg, kitartóan tud haragudni, sőt, gyűlölni (I. 7., ill. I. 105.).



60 VÁR UCCA MŰHELY 49.

Megrendítően őszintén beszél az abortuszairól és a gyerek utáni vágyá-
ról. Tudja, hogy abban a helyzetben (pl. ő a családfenntartó) nem lehet 
gyermekük, így kénytelen orvoshoz fordulni; meglepő talán, hogy abban 
a korban már milyen könnyen lehetett elintézni a küretet, persze ehhez 
nyilván kapcsolatok kellettek. Beszámol az orosz katonák által elköve-
tett brutális megerőszakolásáról is, ezt követte az utolsó magzatelhajtás. 
Ugyanakkor hol vágyik a gyermekre, hol pedig idegenkedve nézi máso-
két: „...gyerek, gyerek, rengeteg, mintha nem is a legvészesebb idejét él-
nénk a világtörténelemnek” (II. 238.).

Sajnos, ebből a rétegből a legnagyobb érdeklődést, hírlapi hűhót az a 
viszony keltette, mely a költő és Beck Judit között folyt. Pedig lehetett 
róla tudni előzőleg is, hiszen már huszonöt esztendeje Radnóti naplójá-
ban is megjelent, legalább sejteni lehetett belőle. Egyrészt ilyen a termé-
szete a sajtónak, másrészt pedig van egy hagyomány az oktatásunkban 
is. Magam is hallottam érettségi elnökként, hogy a költőt azzal dicsérték 
meg, hogy csak egyetlen nő volt az életében. (Mellesleg Petőfi  a másik, aki 
ennek a dicséretnek áldozatul szokott esni.) Egyébként Ortutay Gyula, 
aki az egyik legközelibb barátja volt Radnótiéknak, szintén jelzi 2009-ben 
megjelent Naplójában, hogy „[v]alami baj van a „minta házaspár” körül, 
amire tegnap este fi gyelmeztetett Zsuzsa … Állítólag Beck Judit, a fes-
tőnő s Miklós között egyre mélyülőbb szerelem fejlődik … S Fifi ke, sze-
génykém tudja, érzi mindezt.” (Ortutay Gyula, Napló. I. 242.). Ez így volt, 
ebből a Naplóból is kiderül, hiszen csaknem rajta is kapja  őket, leírja, 
hogy „Mik Judittal hancúrozik”(II. 7.); majd megbeszélik, de Gyarmati 
Fanni azt írja, hogy „görcsös nevetési ingerem volt közben állandóan.”(II. 
53.) Viszont tisztában van vele, hogy nem tudná elviselni férje elvesztését. 
(II. 52–53.) Arról viszont nem sokat tudunk meg, hogy melyik verset kihez 
írta a költő, erről csak Beck Judit szintén visszatartott rádióinterjújában 
esik – nem túl meggyőzően – néhány szó. Ennyi tartozna az irodalomtör-
ténetre. Viszont csak annyi biztos, hogy a közismert versek közül a Két 
karodban Judithoz szól. Az már kevesebb fi gyelmet kapott, hogy Gyarma-
ti Fanni beszámol saját, meglehetősen ártatlan fellángolásairól, például 
Schöpfl in Gyula iránt, ezt el is mondja férjének, Radnóti erre igencsak 
dühös lesz. Sőt, ebben az időben Fanni fejében még az megfordul, hogy 
elválnak (I. 313.), és ezt egy rokonának el is mondja.  Mindezekkel együtt 
a házasságuk szilárd, szeretet és egymásnak segítés köti őket össze.

Fontos, hogy mennyire követi Fanni Radnóti költészetét. Aggódik, 
hogy Mik keveset ír, hogy az irodalmi közélet, a „széttársaságozott na-
pok” sora elvonja a sokkal fontosabb munkától, ezt gyakran tartja sem-
mittevésnek. Jellemző, hogy a Meredek út megjelenésekor leírja: „Olyan 
rezignált vagyok ezzel a könyvvel, nem tudok örülni, inkább félek tőle 
[…] olyan kevés a termés. Így, összegyűjtve nyilvánvaló lesz, milyen keve-
set dolgozik Mik.” (I. 336.) 
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Úgy tűnik, hogy a jó ízlésű Gyarmati Fanni valamiféle lektori szere-
pet is betöltött. Ismert, hogy 1944. Szilveszter napján komoly vita volt 
Radnóti és barátai között a Nem tudhatom című költeményről, később 
a költő változtatott is a befejezésen. Erről megjegyzi a napló, hogy Rad-
nóti felolvasta a társaságban, „pedig még nem volt velem véglegesen el-
döntve”. (II. 260.)  Egyébként is véleményezi a verseket, gyakran írja, 
hogy a vers jó, de még nem az igazi, és nem tetszik neki az Ikrek hava 
sem. Olvasmányaikat is megvitatják: Márai A féltékenyek című regénye 
Radnótinak nagyon tetszik, neki nagyon nem (I. 220.). A kor prózáját 
Gyarmati Fanni nem nagyon olvassa, „[s]ajnálom az időt a magyar prózá-
tól” (I. 445.). Láthatóan osztja azt a korban Magyarországon is általános 
nézetet, hogy a költészet magasabb rendű a prózánál, de amit olvas, azt 
is kritikus szemmel nézi. Érdekes megjegyzést fűz Szerb Antal Utas és 
holdvilág című regényéhez: „Nagyon tetszett, és nagyon komoly műnek 
érzem”. És hozzáfűzi, hogy „miért van az, hogy a könyvben mindenkinek 
természetszerűen van megélhetése, és mindenki megnyugtatóan bő anya-
gi lehetőségek kereteiben él.” (I. 235.) Ez egyszerre panasz és halk bírálat 
is, különösen annak fényében, hogy később Szerbet „nagy korrupt”-nak 
nevezi, aki pénzért olyasmiről tart előadást, „amit magában kinevet.” (II. 
57.) Egyébként Szerb Antalról általában jót ír, legfeljebb a feleségét nem 
kedveli, ezt többször is megjegyzi. Sértésnek veszi, hogy például Tolnai 
Gábor „elterjesztette, hogy hasonlítok Szerb Klárira, aki osztatlan köz-
utálatnak örvend”. (I. 512.) 

És ki az, akit nem szeret az irodalom világában? Először is azokat, akik 
rosszat szólnak a férjéről vagy esetleg riválisai lehetnek. Fejtő Ferencet, 
Jékely Zoltánt, Devecseri Gábort, Illyés Gyulát. Ez utóbbi esetében attól 
fél, ami be is következik, hogy Babits halála után ő lesz az irodalmi vezető 
egyéniség (I. 274.). Devecseri pedig elnyert egy olyan állást, melyre Radnóti 
is pályázott. Külön érdekesség József Attila: őt elismeri. „Nincs még egy 
olyan fi gura, mint ő a mostani magyar irodalomban. Miklós rögtön utána 
jön.” (I. 22.) Viszont nem szereti a vitatkozó kedvét és azt, hogy ő „vágta 
le Miket a Japánban.” (I. 56.) A Szép Szó körét az első pillanattól kezdve 
gyűlöli, „sötét, inkorrekt bandá”-nak nevezi (I. 132.), kivéve József Attilát, 
akit szerinte csak kihasználtak. Ignotus Pálról, Németh Andorról és Fejtő 
Ferencről csak rosszat tud írni. Érdekes, hogy Fejtő 1969-ben úgy emlé-
kezik, hogy ő be akarta vinni a Szép Szóhoz Radnótit, de ezt József Attila 
megakadályozta, mivel Radnótit epigonnak tartotta. (Tóbiás Áron: Meg-
mentett hangszalagok. Bp. 2015. 263.) Erre csak Fejtő szava a bizonyíték, 
de az is tény, hogy Radnóti maga is tartott attól, hogy éppen József Attila 
hatna rá erősen, ezért ritkábban olvasta a verseit. Nem szereti, nem becsüli 
a népi írókat sem. Illyés „huncutságát” gyűlöli (II. 14.). a Magyar Csillagról 
úgy véli, hogy „Németh László és Veres Péter beeresztése óta minden hite-
lét elvesztette a becsületesen gondolkodó kritika előtt”. (II. 147.)
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A Naplóból is megerősítést nyerünk, hogy a házaspár magyarnak, ka-
tolikusnak és baloldalinak tudta magát. Mindhárom elem fontos. Sorsuk-
ra erősen hatott a zsidó származás, csak nem azonos módon: Gyarmati 
Fanni ugyanis leplezetlen ellenérzéssel beszél a zsidó szokásokról, szinte 
már az „antiszemita diskurzusba” is beleillik a szöveg némely része. Ezt 
Ferencz Győző nagyon pontosan mutatja ki (II. 657.) Híve a teljes asszi-
milációnak, gyermekét, ha lesz, nem akarja „kirekeszteni a nemzetből, 
amelybe belegyökereztünk” (I. 453.). De a kirekesztést, üldöztetést ő is 
megtapasztalja, férjét, rokonai egy részét elveszíti. Ugyanakkor ugyan-
olyan módon tartja magát magyarnak, mint Radnóti, ugyanúgy használja 
a többes szám első személyt, mint a Nem tudhatom … című versben. Mi-
kor azt hallja, hogy embertelen körülmények között, víz és élelem nélkül 
szállítják Szibériába az oroszok a magyarországi németeket, azt írja, hogy 
„mint a németek és mi vittük a zsidókat” (II. 408.)

Katolicizmusa meggyőződésen alapult. 1939 szilveszterén leírja, hogy 
„[m]indig tisztábban tudom az Újtestamentum olvasása közben, hogy 
hová kell tartoznom, és tiszta lélekkel állíthatom, hogy előkészülök a ke-
reszténységre” (I. 471). Ebben komoly szerepe volt Radnótinak és Sík 
Sándornak is. Sík Sándor szelíd, kedves lénye és nagy tudása komoly ha-
tást tett rá. Katolikusnak érezte, gondolta magát, bár néha úgy érezte, 
hogy Isten őt nem szereti; ezzel zárul a Napló is: „áhítozom Krisztus tisz-
taságát, erejét, és próbálom járni megmutatott útját, mert tudom, hogy 
ő nem szeret engem, ő elhagyott”. (II. 492). Ezt már azután írta, mikor 
biztos lehetett Radnóti halálában. 

És hogy ezek az érzések hogyan fértek meg egymás mellett, talán leg-
jobban az a jelenet mutatja meg, mikor Gyarmati Fanni, aki a kommunis-
ta pártban dolgozik, és még reménykedik, hátha visszatér a férje, elindul 
munkahelyére. „Reggel morzsolom a rózsafüzért a zsebemben, mikor 
hivatalba megyek.” (II. 429.) Egy szovjet propagandafi lmet nézve pedig 
„Jézust és Miklóst látom, ezt a két egybevegyülő csodálatos egy testet és 
lelket.” (II. 438.) 

Nem ez az egyetlen ellentmondás, amit megél. A Napló egy részleté-
ben azt kívánja, hogy ne éljen meg nagy kort, mentse meg a sors az „ön-
magát túléléstől” (II. 280.). 102 évet élt, de nem élte túl önmagát. Ez a 
két vaskos kötet pedig a huszadik századról szóló könyvek között előkelő 
helyre tarthat igényt. És olvasmánynak is érdekfeszítő.

(Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni: Napló 1935–1946, Jaffa Kiadó, Bu-
dapest)

Brassai Zoltán
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Egy nagypapa meséi 

Ferdinandy György életrajzi ihletésű novellafüzére két meghatározó 
helyszín közé zárva, Franciaországban (Párizs, Strassbourg, Épinac, Pala-
iseau, Séte, Malaga stb.) és a trópuson, két meghatározó személy testével 
és szellemével. A főszerepben az egyes szám első személy és a feleség, 
akivel a se veled, se nélküled állapotában vannak. Elválaszthatatlansá-
guk ellentétességgé válik, gyermekekkel, majd azok nélkül. A magyarként 
idegenben élő szerző francia és déli régiókban fordul meg. A nemzeti-
ségi-kulturális különbségek Ferdinandy érzékeltetésében az azonosulást 
csak megközelítő, de azt el nem érő állapotban jelennek meg. Az azonos-
ság és idegenség kérdése kerül Ferdinandy szövegének középpontjába, a 
saját elhatározás vagy a politikai kényszer által meghatározva. 

A franciaországi életben sok magyar személy fordult meg a szerző szö-
vegében, ismerősként, barátként, vagy hivatkozásként (irodalmi hivat-
kozásként Remenyik Zsigmond a kassáki kör). A nagyapává érő ember 
számára a család tagjai részben semleges, részben időszerűen megjelenő 
embercsoport, olykor megnyugvás, támasz mégis a szeretet jegyében. Fő-
ként a kedvenc fi ával eltöltött idő válik fontossá, aki „a későn jött, harma-
dik gyerek… Én nem feledlek el sohasem.” (Sziget a víz alatt). A napok a 
napsütésben, percekben telnek. Ferdinandy érzékelteti életének lágyabb 
és keményebb pontjait. Kalandokat, melyek kihívások és sorsalakulások 
egyben. Munka, jövedelem, szerelem és szexualitás keretében. A novel-
lafüzér az útikönyv funkcióját is betölti. A városok társadalmi jellegze-
tességeket mutatnak be a látványosságok helyett. Ferdinandy eseményei 
külön-külön az egzotikus és a városi életre épülnek fel, valamint az írás és 
tapasztalatszerzés köré. 

 „Illatos, meleg májusi nap volt. Kasztília kopár fennsíkja után buja 
virágoskert Franciaország. Délben Clo megterített a fűben, és míg én le-
hűtöttem a bort, elkészítette a szendvicseket. Már elmaradt mögöttünk 
Limoge és Guéret.” (Vándormadarak). Ferdinandy természetleírása, vá-
rosai, tájai boldogságot sugárzó egységek, életképek, élő tájképek. Ben-
ne az ember szerves részként jelenik meg. Az én lassan távoli, elvesző 
alakká válik, és a körülötte zajló világból álom, képzelet vagy emlék lesz. 
A szeretett lények idegenné, a környezet lebegő semmivé változik. Imp-
resszionisztikus érzékekre ható objektív egység az élet maga is, melyben 
a számot vetés, a visszaidézett valóság csak töredékes, építhetetlen, re-
konstruálhatatlan (Sziget a víz alatt). Az emlékezet és a végtelen lebegés 
eggyé válik ezekben az impressziókban. A kikerülhetetlen elmúlás felé 
vezet még a legcsodálatosabb, legszínesebb pont is, mely Árkádia-han-
gulatot sugárzó tökéletességgel rajzolódik ki. Bár Ferdinandy hozzáteszi 
egy helyen: „Nem voltam tökéletes…, Isten mentsen a tökélytől!” (Sziget 
a víz alatt). Önmagában nem, de a tapasztalt közvetlen szépségben, a lá-
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tottakban, tapasztaltakban sokszor érzi a tökéletesség szellemét. Olykor 
megtöri a csendet egy-egy megemlékezés a terhes lányok anyaotthonba 
zárásáról vagy a házasságtörő asszonyok megkövezéséről, vagy a lopásért, 
törvénytelen, de kisszabású dolgokért kiszabott aránytalanul súlyos bör-
tönbüntetéséről. Ferdinandy az ember alkotta világba belehelyezi annak 
jó és rossz oldalát, mindkettő egyszerre képzi a világ természetességét. A 
természetességnek része az igazságtalanság és a törvény(szerűség). A ne-
gatívumokat nem fedi el álszent módon vagy a tudomásul nem vétel által. 
Az út végigjárásának, a fátumnak vagy az akarati döntések sorozatának 
adottságát is beleszövi az író a világ általános működésének megvilágí-
tásába. „Ilyen furcsa az élet. Évekig nem történik semmi, dagonyázik az 
ember a középszer állóvizeiben. Azután hirtelen meglódul a szerencseke-
rék.” (Vándormadarak). Ferdinandy természetesen gondolkozik, kifeje-
zése mindig megtartja a naturális egyensúlyt. 

 A húszéves együttlétet biológiai nehézségek kezdik gyötörni mindkét 
félnél. A nőiség megalázása és meggyalázása a kontár orvosi hozzáállás és 
a másik elrontása, meggyógyítatlansága eredményezi a törést, a fájdalom, 
mely egy fi zikaival kialakuló a lelki fájdalom, örökkévalóként van jelen, 
mely leválaszthatatlanná válik az élet mindennapjairól. „Clo sírva került 
elő… – Képzeld – azt sírja nekem ott az utcán –, meztelenre vetkőztettek! 
Mint a barommal, úgy bántak velem. Vagy húszan lehettünk beutalt bete-
gek, és ott, egymás előtt! Nyolcadik hónaposak, öregek, fi atalok… szörnyű 
volt, tudod.” (Első osztályon). A testi megkínzatás részleteit folytatja ké-
sőbb. „A fi am fogókkal, feszítővassal született. Megmentették ugyan az éle-
tét, de a szó szoros értelmében kettészakították a feleségemet.” (Feleségem 
és a felcserek). A szeretett lény szenvedésének képe többszörös fájdalmat 
indukál, a törés megkettőződve hat mindkettejükre. Amíg egyikük hibás 
volt, addig a másik jól működött, később a helyzet megváltozik. „Kipróbál-
tuk. A feleségem működött. Én nem működtem, szégyen-gyalázat… Én 
lettem … nemi érintkezésre képtelen”. Az ember, mint gépezet, sikeres, 
bánatos, szaporodó, érzelmi-értelmi masina. A gépezet elromlik, és furcsa, 
megközelíthetetlen valamivé változik. Elidegenedik és elidegenít. A törés 
és a fájdalom mintha ezen a ponton kompenzálódna, a kettő szintén beol-
vad az átlényegülés egységébe, neutralizálódik. Ferdinandy a fi atalsággal 
indít és az öregséggel zár. Humorral, önfeledtséggel, infantilizmussal, szer-
telenséggel teli kezdeti éveit mutatja be, majd lelassuló, víz alatti szférájába 
vonul vissza. „Azt hittem, hogy abban, amit eddig elmondtam, minden ben-
ne van. Helyszínek, barátok, szerelmek. A francia asszony. Róla azt hittem, 
mindenből kiforgatott. Elvette a gyermekeimet. A hitemet. A talpalatnyi 
földet… Az, hogy őket is elrabolta tőlem, eddig eszembe se jutott… Csak 
most, fél évszázad után keresnek fel a régiek.” (A francia család). 

A humor Ferdinandynál humor és nem irónia. Világának természe-
tességét ez is tükrözi, a menthetetlen kínos helyzetek és a másikkal való 
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együttműködés varázsa ezekben a helyzetekben. „Valami kifogást da-
dogtam, belőle pedig kitört a visszafojtott indulat. A fejemre borította 
a makarónit, az egész gőzölgő fazekat… csőtésztával a hajamban furcsa 
látvány lehettem, mert mind a hárman elnevették magukat” (Vándor-
madarak). A humoros, sőt kifejezetten vicces, valóban mosolyogtató 
szituációk a mindennapi életben, spontán önmagukban keletkeznek. 
Előzményeik és következményeik vonzatában. „Akármilyen hihetetlen, 
alig ötven éve felnőtt férfi ak bögyörkének becézték a nemi szervüket” 
(A nap, amikor elvesztettem a szüzességemet). A helyzet lehet intim vagy 
nyilvános, előfordulását tekintve bárhol és bármikor megtörténhet. 
„Pipacspirosan forgatta a kezében. – Adj pacsit! – suttogta, amikor lát-
ta, hogy fel-alá mozog. – Nem kutya ez, te! – mérgelődtem. – Édesem! 
– sikoltotta. – A tenyerembe csapott!” (Feleségem és a felcserek). A fer-
dinandy-i életmű részei, és az író ezt vállalja, kertelés és visszafojtás nél-
kül, egyenes útra állított őszinteséggel osztja meg az olvasóközönséggel, 
mint a fi zikai-biológiai örömök és (el)romlás részleteit. „Sokszor, már 
azt sem tudom, miért, de vannak régi dátumok, amik az én számomra 
ma is piros betűs ünnepek. Mint február másodika, példának okáért. 
Amikor felébred téli álmából a medve. Mit számít, hogy nincsen se tél, 
se medve a trópuson!” (Húsz év után). 

„Nekivágtam a vakvilágnak, lebontottam magam körül az állványzato-
kat.” (Húsz év után), mára már „páncélkemény vagyok” (Húsz év után). Az 
író élete több fázison keresztül jut el végső állomásáig. Magyarországon 
egyetlen alkalommal jár, akkor is szinte azonnal visszaindítják a kiuta-
sítási határozat miatt Franciaországba. Ennek ellenére Ferdinandy nem 
panaszkodik. Megelégedettséggel teltek a szavai, megérkezett valahová, 
ahol a testi-szellemi igényeknek megfelelő körülmények várták. „Ezért 
hiányzik ebből a szövegből az indulat. Nem éreztem, és másokban sem 
tudtam felébreszteni. Talán, mert velem ezen a napon nem történt semmi 
lényeges.” (A keresztapa). A fellángolás, semlegesség, majd a mély csaló-
dottság állapota biztos hármast alkot. Az író az emberi kapcsolatokról is 
vegyes érzelmekkel emlékszik meg. A tökéletesség és tökéletlenség egyik 
legmélyebb megmutatkozása az emberi kapcsolatok terén a másikhoz 
való mindenkori viszony („nyilván egyik sem tartotta magához méltónak 
a másikat.” – A keresztapa). Az egymásra találás (ahol a nő nem asszony, 
hanem társ) folyamata és célja, lényegisége végül nem éri el tetőpontját. 
Az ember magányossá válik. „Valahányszor felnézek, ezt a békés völgyet 
látom. Öreg Ádám, bámulom a paradicsomot. Esteledik.” (Vándormada-
rak). Az elmúlás visszafordíthatatlan, ahogyan az odáig vezető út minden 
megtörtént eseménye is megváltoztathatatlan – sugallja Ferdinandy. Volt 
családja, voltak barátai, voltak gyerekei. A hirtelen gyorsasággal bekövet-
kező fordulat a döbbenet erejével hat magára a szerzőre is. Az élőként 
megtapasztalt halál állapota a lelki halál, a magányosság, csalódottság 
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szinonimájaként jelenik meg. Az én maga is volt, valamikor, de a jelenben 
mindössze passzív változata önmagának. 

A zárókép Ferdinandynál a munka, az utazások, a szerelmek befeje-
ződésének képe. „Akkor, ott a Malekonon elbúcsúztam én is a múlttól. 
Hallgattam a hullámok locsogását, és nem akartam többé ketrecbe zárni, 
megtartani magamnak, ami örökre elveszett” (Tizenhét trópusi töredék). 
A zajos, beszélgetős, vitalitással telt periódusok, a gyerekekkel, családdal, 
barátokkal élt évek után a szerző eljut egy másik fázisba, melyben a víz 
alatti világ lelassult, csendesebb időszaka következik. „Vattapuha csend 
csikorgott a csizmáik alatt” (Sziget a víz alatt). Itt kerül sor az idegenné 
válás tudomásulvételére, ennek elemzésére, majd racionális kifejezésé-
re. Egy ponton agresszívebb, felkiáltóbb, felhullámzik az elkeseredettség: 
„Nincs senkid, semmid!... Nem értél el semmit a világon! Még csak fedél 
sincs a fejed felett!... Nehéz volt az életem, gyakran elestem. De volt erőm 
mindig újra felállni. Mint az az ember, akire ráomlott a világ.” (Sziget a 
víz alatt). 

(Ferdinandy György: A francia asszony, Magyar Napló, Budapest, 2014)

Hörcher Eszter

„Ki eszelhet ki nála szomorúbbat?”

Pilinszky János verseivel kissé kalandos módon ismerkedtem meg. A 
történet a következő. 1956 után a Magyar Nemzetet járattuk. Gondoltuk, 
a Hazafi as Népfront lapja mégis csak kevésbé egyoldalú, mint a pártújság. 
A fő cikkeket általában átlapoztam. Két rovatot azonban fi gyelemmel kí-
sértem.   A sportot és az irodalomkritikákat. Ez utóbbiakat általában Ora-
vecz Paula írta. Írásait kevéssé „színezte” az akkori politika. Történt, hogy 
az egyik 1959-es, ha jól emlékszem vasárnapi számban (ekkor még ilyen 
is volt) nem a könyvismertetés címe, hanem a mottója tűnt a szemem-
be: „Ki eszelhet ki nála szomorúbbat?”. Az írónő recenziójában Pilinszky 
Jánosnak a Szépirodalmi Kiadónál akkor megjelent Harmadnapon című 
kötetét mutatta be. Elolvasása elemi hatást gyakorolt rám. Nem csak az 
döbbentett meg, hogy Magyarországon ilyen költők vannak, hanem hogy 
a verseiket ki is adják. Akkor, amikor nem csak az egyén, hanem az ország 
sem tudott a sorsánál szomorúbbat kieszelni.

Napokig rohangáltam egyik könyvesboltból a másikba. Az eladók lené-
ző jóindulattal mosolyogtak rajtam. Pilinszkyt, ugyan már, régen elfogyott, 
tulajdonképpen a megjelenése előtt, mondogatták. Azt mindenesetre meg-
tudtam, hogy a kis kötetet mindössze ezer példányban adták ki. Végül isme-
rősök segítségével eljutottam a könyvterjesztő (nem emlékszem a vállalat 
hivatalos nevére) megfelelő előadójához. Közölte velem, hogy az országban 
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még egyetlen példány kapható. Nevezetesen a Kistext (Kispesti Textil) gyár 
könyvterjesztőjében. Azonnal telefonáltam. Egy kedves női hang közölte 
velem, hogy a könyvet a gyárban még senki sem kereste, így egy-két napig 
hajlandó számomra félretenni. Igen ám, csak a könyvterjesztő a gyár terü-
letén volt. Be kellett jutni a gyárba, ami abban az időben, amikor mindenki 
gyanús volt, nem volt egyszerű. Végül, hosszas eszmecsere után a portást 
sikerült meggyőzni, és egyszer csak a kezemben volt az áhított könyv.

A következő napok, hetek azzal teltek, hogy minden szabadidőmben a 
könyvet forgattam. Pilinszkyvel ébredtem, vele aludtam el. A versek nagy 
részét rövidesen kívülről fújtam. Magával ragadott a költő szomorkás 
hangvétele, belső vívódása, elegáns, megkapó fi nom stílusa, amely teljes 
ellentéte volt az ötvenes évek hivatalos irodalmának. Az akkori életemet 
tökéletesen jellemezték a versek, így különösen a Tanúk nélkül című mes-
termű:

„Kirajzolódom végleg a világból,
mint csupasz falnak állított fogoly,
külön kezel kivételes magányban
a tanúk nélkül dolgozó pokol.”

Nem kevésbé megrendítő és magával ragadó a mű befejezése is: 

„Ily nyomorúság ugyan mire várna?
 Mi hátravan, bevégzi egymaga,
 hogy holta után is beléremeg,
 meg-megrándul a hóhér kosara.”

A kötetet átjárja a csüggedés, az elkeseredettség: „Kihűlt világ ez, senki 
földje”, mondja a költő. Mégis, pontosan a címadó vers utolsó versszaká-
ban felhangzik a remény, a jövő ígérete:

„Mert megölhették hitvány zsoldosok,
 és megszűnhetett dobogni szíve –
 Harmadnapra legyőzte a halált.
 Et resurrexit tertia die.”

Igaz az országnak a feltámadásra nem három napot, hanem harminc 
évet kellett várnia.

A Harmadnapon című könyvecskének kiadása kezdete volt annak az 
üdvös tevékenységnek, amelyet a Szépirodalmi Kiadó a hatvanas-hetve-
nes években folytatott. Olyan nagyszerű könyveket adott ki, amelyekből 
az olvasó megismerhette a világirodalom nagyjait. Utólag is köszönet illeti 
mindazokat, akik ebben részt vettek. Így Lator Lászlót, aki kiadói tevékeny-
ségére A megmaradt világ (Európa, 2012) című opusában emlékezik vissza.
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A Harmadnapon az 1958 előtti verseket tartalmazza, amelyeket a Szép-
irodalmi Könyvkiadó 1970-ben a Nagyvárosi ikonok című kötetben, na-
gyobb példányszámban ismét megjelentetett, kiegészítve az 1970-ig szü-
letett költeményekkel. Az új könyv érdekessége, hogy a költő Ars poetica 
című prózai hitvallásával zárul. Ebben Pilinszky a keresztény ihletésű köl-
tészet szerepéről értekezik. Leírja, hogy nemzedéke legáltalánosabb élmé-
nye a második világháború: „Mindaz, ami itt történt, botrány, amennyiben 
megtörténhetett, és kivétel nélkül szent, amennyiben megtörtént.”

1971, az egyébként kevéssé termékeny Pilinszky életének bőséges esz-
tendeje. Ebben az évben verseinek számát szinte kétszeresére növeli 
(Szálkák, 1972, Szépirodalmi Kiadó). Az újabb versekben a költő lelké-
nek, belső világának feszültsége széttöri azokat a költői formákat, ame-
lyek az előző verseit jellemezték. A költemények szépségét így a bennük 
található gondolatok mélysége jellemzi. Feltárásuk az olvasótól is több 
elmélyülést követel. Példaként álljon itt a Metronóm című rövid vers:

„Mérd az időt,
 de ne a mi időnket,
 a szálkák mozdulatlan jelenét,
 a felvonóhíd fokait,
 a téli vesztőhely havát,
 ösvények és tisztások csendjét,
 a töredék foglalatában
 az Atyaisten ígéretét.”

Az utolsó két sor szinte a tudományos kutatás vezérelve is lehetne. A 
tudósnak a töredékben kell megtalálnia az egész ígéretét.

A Szálkák megjelenése utáni néhány évben írt verseket a Végkifejlet 
(1973–1974) és a Kráter (1974–1975) című kötetekben találhatjuk meg, 
amelyek, szintén a Szépirodalmi Könyvkiadó gondozásában, 1974-ben, il-
letve 1976-ban láttak napvilágot. Ezek a kötetek híven tükrözik Pilinszky 
Jánosnak a magasba emelkedő, éteri gondolatvilágát, amelyet a rögös fel-
színen álló olvasónak már meglehetősen nehéz megértenie, követnie. Ha 
például elgondolkodunk a Pascal című kétsoros értelmén, akkor nem biztos, 
hogy eredményre jutunk (a vers a Kráter című kötetben jelent meg):

„A leghitványabb féreg kimulása
Ugyanaz, mint a napfölkelte.

A Harmadnapon utáni kötetekhez már a szokásos módon jutottam 
hozzá. Elmentem a könyvesboltba és megvásároltam őket. (Sőt az összes 
versekhez már a házból sem kellett kimozdulnom). Ugyanakkor nem tet-
tek rám olyan elementáris hatást, mint az első Pilinszky-kötet. Számomra 
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a költő elsősorban 1959-et idézi, amikor berobbant az életembe, és fényt 
hozott a sötétségbe.

Jelen gyűjtemény az említett köteteken kívül közli az ezekből valami-
lyen ok miatt kimaradt verseket, az 1939 előtt írt zsengéket, az 1972 utáni 
hátrahagyott költeményeket és a verstöredékeket. Tartalmazza továbbá 
Pilinszky verses meséit és viszonylag ritka műfordításait. Mint Hafner 
Zoltán, a gyűjtemény szerkesztője és gondozója az utószóban leszögezi, 
jelen kiadás Pilinszky verseinek legteljesebb antológiája. 

A szép kiállítású kötetet minden versszerető olvasónak ajánlom. Hi-
szen a 20. század második felének egyik legnagyobb magyar költőjéről 
van szó, aki verseivel az európai irodalom kiváló alakjai között szárnyal. 
Nagyszerű dolog a zseniális művész életművét egyetlen kötetben látni. 
Forgatása örömet szerez a Pilinszkyt már ismerőknek, és azoknak, akik a 
költővel ezután szeretnének megismerkedni. 

(Pilinszky János összes versei. Magvető Kiadó, Budapest, 2015) 

Mészáros Ernő 

A szabadság apológiája

Egyáltalán nem meglepő, hogy Dragomán György harmadik regényé-
nek, a Máglyának (Magvető, 2014) tematikai középpontjában is elsődle-
gesen a szabadság kérdése áll. A Romániából családjával még gyermek-
ként áttelepült későbbi író számára az írás önterápia is, a Ceausescu-re-
zsim alatt elszenvedett traumák feldolgozhatóságának egyik lehetősége. 
Regényeinek történelmi hitele van, annak ellenére, hogy a bennük ábrá-
zolt időbeliség és a helyszín többnyire nincs pontosan meghatározva. Ez 
a Bodor Ádám-os ábrázolásmód leginkább A pusztítás könyvén (2002) 
érhető tetten, mely a diktatúra modelljét rajzolja meg, s egyúttal a világ-
ban uralkodó sötét erőknek kiszolgáltatott ember irracionális helyzetével 
szembesít. S ha történeteinek cselekményszövése olykor indokolatlanul 
motiválatlannak, netán logikátlannak tűnik, ennek oka épp ez az abszurd 
látásmód, mely felfedi az emberi természetben is meglévő kettősséget, 
a jóra való törekvés mellett a gyilkos erők munkálkodását. A fehér ki-
rály (2005) című nagy sikerű regényében az időrendet a főhős kamaszfi ú, 
Dzsátá apjának munkatáborba hurcolásához köti, s a történet fókuszában 
az áll, hogy a diktatúrában létezhet-e egyéni szabadság. A válasz: a gyer-
meki képzeletben, szimbolikusan esetleg lehetséges. De meg kell küzdeni 
érte. A Máglyában közvetlenül a diktátor halála, a romániai rendszervál-
tás utáni időben járunk, a fő kérdés most az: hogyan működik a váratlanul 
megszerzett szabadság. Egyáltalán működik-e?
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A könyv a főhős, az árván maradt 13 éves kamaszlány, Emma, egyes 
szám első személyű narrációjában előadott történetében és a nagymamá-
ja meséiben követi nyomon az ő valós, belső szabadságának megszüle-
tését, fejlődésének értelmi-érzelmi természetrajzát. Az egyéni identitás-
formálódás mellett a közösségi tudat alakulását is megfi gyelhetjük egy 
sajátos motívumháló, jelképrendszer szövegszerveződése keretében. A 
könyvben  idősíkváltásokkal szembesülünk a holokauszt, a diktatúra, a 
rendszerváltás és az azt követő zavaros időszak történéseivel, tisztázatlan 
igazságaival. „Mert igazság nincsen. Mindenki másképp meséli el a sortűz 
körüli dolgokat” (216) – magyarázza a Nagymama unokájának.

A regény recepciója ellentmondásos, elmarasztaló és elismerő véle-
ményekkel is találkozunk. A kritikák abban mindenesetre megegyeznek, 
hogy  nem hagyományos értelemben vett történelmi regényt tartunk a 
kezünkben, hiszen itt a történelem az idegsejtekbe van beágyazódva, 
lelkileg mérgezi a jelent. Mindemellett a korjellemzők a műben utalás-
szerűen vagy jelenetezve végig jelen vannak, elég Emmát idéznünk: „[a]
zóta nem kell egyenruha, és pionírok sincsenek” (15), ezzel egyértelmű 
időképet nyerünk, ezt megerősíti a tábornok megtépett arcképének látvá-
nya az iskola vécéjében egy pannón, vagy a város első hipermarketjének 
megnyitása,  esetleg még az a pillanatkép, amikor Emma régi címeres 
tornaruhájáról a tanárnő letépi az emlékeztető díszvarrásokat. Lengyel 
Imre Zsolt szerint a regény szereplői ugyanis „mentális univerzum lakói” 
(Műút, 2015. április), egymáshoz való viszonyukban még erősen érzékel-
hető a diktatúra hatalmi narratívája. 

A regény mozaikos szerkesztésű, a szerző számára képszerűen meg-
jelenő egyes jelenetek, megírásuk után, mint a „rózsa és szirmai”össze-
rendeződnek. Erről a módszerről és mögöttes jelentéséről több részlet 
is árulkodik, így például a széttört váza darabkáinak összeragasztása, a 
puzzle apró részecskéiből a kép kirakása, vagy a múlt rendszerben besú-
gó nagymama tartótisztje által széttépett levélfecnik rendezgetése. Utalás 
ez a múlt szilánkjainak felidézhetőségére, értelmezhetőségére, s mivel a 
váza kivételével sikertelen a próbálkozás, így megkérdőjeleződik az írói 
szándék maradéktalan megvalósulása is. Bár a könyvet már több nyelvre 
fordítják, az ÉS-kvartett mindenesetre 27 ponttal jutalmazta az alkotást.

A mű három generáció (nagyszülők, szülők, unoka) kibeszéletlen 
traumáit szeretné feloldani, és sajátos mágikus-realista eszközökkel a 
megtisztulás útját megrajzolni. Dragomán e célnak rendeli alá eszközeit, 
fi lmszerű prózája az olvasó tudatába, lelkébe akarja égetni a főhős és 
környezete valóságát. A könyv – a szerző vallomása szerint – „a szabad-
sághoz vezető út elnyújtott pillanata”; ezt szolgálják az egymásra zuhogó 
emlékképek, a gazdag asszociációs technika, mely Emmának számta-
lan tárgyról fl eshbackszerűen villantja fel a múlt emlékeit. A rendkívül 
érzékletes próza idősíkváltásai, jelképburjánzása között kell az olvasó-
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nak észrevennie, felfejtenie a számára is egyedül járható utat, mely a 
Nagymama múltfeltáró módozatait követve körülbelül így realizálható: 
akard rendezni múltbeli bűneidet, hogy megnyerd belső szabadságodat. 
S bár az igazságot tekintve gyakran tudatosan ködösít, mert a forrada-
lom halottainak újratemetésekor vallja, hogy „[m]ég mindig nem győzött 
az igazság, mert nem azok fekszenek itt, akiknek itt kellene feküdniük” 
(417), mégis szándékában áll, hogy „el fog menni, és egyenként meg fog 
keresni mindenkit, és bocsánatot kér” (416–17), akiknek a régi rendszer-
ben jelentéseivel ártott. Tudja, hogy ez „nem könnyű”, de segíthet a fel-
fejtő kibeszélés, gyógymód lehet a sokféle önvédelmi mágia és a fellob-
banó második máglya, melyet a kerti diófa alatt gyújt meg, hogy elégesse 
a bűnére utaló emléktárgyakat. 

Az első máglya a diktátor meggyilkolása (1989. dec. 25.) utáni katarti-
kus pillanatokban lobbant fel az ország számos pontján, még Emmáék 
árvaházi intézetének udvarán is, ahol felszabadult énekszó kíséretében 
elégették az épületben található falra ragasztott lózungokat, relikviákat. 
„Meghalt a  hazugság, éljen az igazság, meghalt a szolgaság, éljen a sza-
badság.” Ugyanezt dúdolja Emma osztálytársának a regény vége felé, egy 
halálosan komoly pillanatban. (381)

De miért kell újra ezt énekelni? Talán azért, mert a látványosan fel-
lobbanó tűz (mely igen fontos irodalmi toposz is) önmagában még nem 
jelent megtisztulást sem az egyén, sem a közösség számára.  Az új rend 
birtokosai saját igazságra változtatták a történteket, hasznot húztak be-
lőle, végül önbíráskodásra készültek. A regény szerint a tűznek nem kül-
sődlegesen, hanem jelképesen, hosszú lelki folyamat eredményeképpen 
belsőleg kell kiégetnie az emberi természetből a meglévő rosszat. Ennek 
rejtett példázatos története is a Máglya, legalábbis erős kísérlet erre.

A varázslások, csodák, különleges álmok, szerelmi mágiák e morális 
attitűd elfedésére szolgálnak az elbeszélés menetében. Dragomán pedig 
nagy mágus, mestere a költői értékekben gazdag mágikus szféra és a rea-
litás keverésének. Nem ok nélkül kedveli G. G. Marquezt és I. B. Singert 
(a gólemkép ötletét tőle kölcsönözte). 

 A Máglya nevelődési regény is, a szüleit autóbalesetben elveszítő kis-
kamasz Emma identitáskeresésének, felnőtté érésének testi-lelki érzék-
letes rajza. Az ő narrációja hitelesnek tűnik,  legalábbis a 27. fejezetig, 
onnantól kezdve azonban Emma hirtelen válik felnőtté, szerelmével, 
Péterrel  fi lozófi ai bölcselkedésekbe bocsátkozik. Túl gyors, ugrásszerű 
ez a változás. Egyébként traumatizált egszisztencia ő is, akárcsak a töb-
bi szereplő. Az árvaházból a számára eddig ismeretlen Nagymama ve-
szi magához, más városba, más közösségbe, más iskolába kerül. Nem kis 
kihívások várnak rá. Az életesen megírt iskolai jelenetek, a barátságok 
és ellenségeskedések, az első szerelem és csalódás ábrázolása minden-
képpen a regény legjobban megírt részletei közé tartoznak. Így például 
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a fürdőruha-vásárlás (254–256), a 10-es trambulin katartikus pillanatai, 
vagy amikor Szálki tanárnő igazságot tesz (86–89), Függönybá pofonja 
(170–172), a rajzköri foglalkozások és sorolhatnánk még hosszasan. 

De Emma személyiségében van valami zavaró. Nincsenek refl exiói a 
Nagymama és mások által megidézett múltra, valójában csak elfogadja, 
esetleg rábólint a történésekre és a varázslásokra. Mintha kisgyerek kora 
óta árvaházban nőtt volna fel, ingerszegény környezetben, és nem is a 
szülei mellett szocializálódott volna. Pedig gazdag örökséget hozott, anyja 
révén kiváló tájfutó, festőművész apjától nagyszerű rajzkészséget kapott. 
Az asszociatív módon feltörő emlékképeket elnyomja magában, saját ér-
zelmeinek gátat emel. Pedig ugyancsak érzékenyen kellene, hogy érintse 
a Nagymama besúgó múltjával való szembesülés, hiszen társai, némely ta-
nára, a város lakói gáncsolják is érte. A regényben a szerző impulzív mó-
don, szinte eposzi kellékként, sokszori anticipációval, nagyon tudatosan 
készíti elő és szembesíti kis hősét ezzel a rendezetlen múlttal. Egy valamit 
azonban a regény nem tisztáz: nem világos, hogyan tudhat az egész város 
a Nagymama besúgó múltjáról, amikor a titkos iratokat nem hogy nem 
hozták még nyilvánosságra, de el is rejtették. Nem is akárhová! Azokba  
a vaskoporsókba, amikben a forradalom hősi halottait kellett volna elte-
metni. Emma lesz az, aki kalandos módon s egy csoda folytán (kedvenc 
tárgya, a tengeri kagyló búgásának: „esnemür”=nem üres megfejtésével), 
s tegyük hozzá, hogy hollywoodi akciófi lmes jelenettel az újra lázongó 
tömeg előtt felfedi a vaskoporsók titkát. 

Ez hatásvadász jelenet, és  sajnos a regénynek több ilyen motívuma is 
van. Mindenképpen annak tekinthető a Nagymama (a szövegben kurzívval 
szedett) kissé patetikusan előadott holokausztmeséje, annak egyes szám 
második személyű narratívája. Ezek a szövegek erőltetettek, nem épül-
nek be szervesen a történetbe még akkor sem, ha ráhagyományozódnak 
az unokára, tanulságképpen. Talán más beszerkesztéssel, más elbeszélés-
technikával, kevésbé retorizált hangnemmel jobban belesimult volna a re-
gény összképébe. Való igaz, hogy a „márciuska”-történetnél már egyenest 
felszisszen az olvasó, ahogy Gács Anna is tette kritikai megjegyzésében. 

Gyorsnak tűnik az is, hogy a regényidő mintegy kilenc hónapja alatt az 
eleinte mit sem sejtő Emmából az igazság, a szabadság bajnoknője lesz. 
Nem hiteles ez a bombasztikus fejlődés. Az még tán elfogadható, hogy 
Emma morális ösztöne ép maradt, így lesz képes a záróképben hamleti 
hőfokkal cselekedni, egyedüliként „helyrebillenteni a kizökkent időt”. De 
az már kevésbé érthető, hogy kamaszként miként tűri el a Nagymama 
kegyetlenkedéseit, hazugságleckéit, s hogy a záró fejezetben képes lesz 
kimondani, hogy „[t]udok mindent, mindenkiről, vagy legalábbis azt tu-
dom hazudni magamnak”. (442)

Egy biztos, hogy az erősen megkonstruált regénystruktúrát át meg át-
szövik a párhuzamos és ellentétes motívumok, melyek némi segítséget 
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adhatnak a megértéshez. Így fontos szerepet játszik a beszédes nevű ma-
dár, Ré, Péter madara, akinek előképével Emma az iránytűjén található 
kis logó révén már találkozhatott. Ré a pozitív szabad akaratot példázza, 
mint ahogy az iránytűn lévő Észak valóban az Északot jelöli. Kell lennie 
valós szabadságnak és biztos igazságnak. 

 Emmát (a csillagszórós éjszakán) a Péter iránt érzett szerelmi pillanat 
szabadítja fel arra, hogy „pontosan tudja, mi a szabadság, hogy mit je-
lent” az. (352) Ő annak megfelelően cselekszik is, megmenti az eláztatott 
hangyákat, kiszabadítja az erdőben fogva tartott rókákat, ezzel igazságot 
szolgáltat az újgazdagokkal szemben. Mindezek ellenében mementóként 
ott áll nagymama kertjében a fáskamra, az „ősbűn” jelképe, a sötétség 
birodalmának szimbolikus helye, ahol meggyilkolták a Nagymama apját 
és zsidó barátait. Oda belépni Emmának tilos. Kis kavicsok és az agyag-
ember (gólem) védik is az emlékeket. A Nagymama varázslásai, rituális 
cselekedetei  tulajdonképpen  önvédelmül szolgáltak, unokáját is ebből 
a célból tanítja meg a mágiára. Mert a világban a szabadság tünékeny 
dolog, csak pillanatnyi állapot, a hősök újratemetése is csak ürügy a bosz-
szúállásra, már készül az újabb máglya, egy valóságos autodafé, melyen 
épp a Nagymamát akarják elégetni. Az új rend ítélkezni akar, a gyűlölet 
erősebb a megbocsátásnál, belső szabadságra közösségi szinten eljutni 
aligha lehetséges.  A regényben könnyű az átjárás a racionálisból az irra-
cionálisba, mivel a szerző látása szerint a világot ez működteti. S bár úgy 
tűnik, Dragomán osztja a román származású, francia íróvá lett E. Cioran 
véleményét, mely szerint az ember nem érdemli meg a szabadságot, mert 
nem tud helyesen élni vele, legfeljebb visszaélni, Emma a regény záró 
képsoraiban mégis valamiféle evangéliumi igazságot teljesít be (2 Korint-
hus 1, 17), a valódi szeretet jegyében cselekszik.

Végül is Emma mágiája győz, még ha ez hihetetlennek, giccsesnek, 
melodramatikusnak tűnik is. A jelképekben, mágiákban, pontos, érzék-
letes leírásokban s az erdélyi ízes szavakban gazdag prózanyelvű regé-
nyében Dragomán végül megteremt egy alternatív valóságot, melyben 
már-már provokatív módon eljuttatja kis főhősét a szabadság autentikus 
cselekvésére. Mert a Nagymamával való együttélés tapasztalatai során 
Emma azt legbelül, talán csak érzékeivel, de  mégis megértette, hogy a 
múltat rendezni kell, jóvá kell tenni, jóvá lehet tenni önszembesüléssel, 
bűnbevallással. És ennek meg kell történnie, hogy ne üszkösítse a jövőt. 
A regény végső dramaturgiája bármennyire is látszik túlírtnak,  mester-
kéltnek, a fi lmszerűen egymást követő mozaikok csak így rendeződhetnek 
el. „Rózsa és szirmai” egybesimultak. Ugyanakkor ahhoz, hogy az alter-
natív valóságból egyszer autentikus emberi létre jussunk, még nagyobb 
varázslásra, még nagyobb csodára volna szükség, a legnagyobbra: a másik 
ember megértésére, és a megbocsátás gesztusára.
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Dragomán György a Máglya című regényének zárlatával azt próbálja 
elhitetni velünk, hogy kis főhőse eljutott erre a magaslatra, belső szabad-
ságát megszerezve elment, hogy megmentse a Nagymamáját.

(Dragomán György: Máglya, Magvető, 2014)            

Mosonyi  Kata

Utolsó állomás

Ezt a könyvet mindenkinek el kellene olvasnia. Bár nincsenek illúzi-
óim: az eddigi – szűk környezetemben végzett – közvélemény-kutatásaim 
alapján szinte senki sem hallott róla.

Évekig vártam az új kiadását, mert a polcomon heverő, antikváriumban 
beszerzett, nyolcvanas évekbeli hányatott példány olyan visszataszítóan 
néz ki, hogy nem volt gusztusom kézbe venni. Ráadásul lapjaira is esett 
volna, ha belekezdek. Nem értem, miért kellett várni harmincöt évet az 
új kiadásig, míg végre a XXI. Század Kiadó méltó kötésben újra megje-
lentette.

Zsolt Béla a huszadik század első felének közismert, a Nyugat köré-
hez kötődő polgári írója volt, regényei és novelláskötetei jelentek meg, 
a Gerson és neje című regényét ugyancsak ajánlhatom. A zsidótörvények 
miatt behívták munkaszolgálatra, majd a nagyváradi gettóba került, és az 
úgynevezett Kasztner-vonattal, amely zsidókat mentett, Bergen-Belsen-
ből sikeresen kijutott Svájcba.

Erről az időszakról, a váradi gettóról és a túlélésről szól a Kilenc koffer. 
A címben szereplő utazótáskák – amelyektől végül mindig meg kell vál-
nia – egyszerre jelentik a civilizációhoz és a tárgyakhoz való hasztalan, 
értelmetlen ragaszkodást, ugyanakkor mementóként őrzik a meggyilkolt 
zsidók emlékét is.

A Kilenc koffer azonban nem tipikus holokausztregény, maga a kon-
centrációs tábor nem is jelenik meg benne. Jórészt visszaemlékezés az uk-
rajnai munkaszolgálaton elszenvedett, ép ésszel felfoghatatlan megpró-
báltatásokra és a pokoli gettóra. Az utolsó harmada pedig a gettóból való 
szökés, az inkognitóban átvészelt vonatút leírása, amely legalább olyan 
izgalmas, mint egy thriller.

Zsolt Béla ide-oda ugrál az időben, miközben számot vet az életével, 
és azon töpreng, hogyan jutott ő maga, a családja és az ország idáig. Ezek 
a töprengések, állapotrögzítések, és a gettó kibírhatatlan belső világának 
leírásai adják a Kilenc koffer legnagyobb erejét.

Olvastam már sokféle holokauszt-visszaemlékezést és -regényt, de a Ki-
lenc koffer teljesen új perspektívából mutatja be ezt a történelmi abszur-
ditást. A szerző végig azon tűnődik, hogyan tudtunk mi, magyarok, ilyen 
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magától értetődő természetességgel, végtelenül lojálisan segédkezni a zsi-
dók elpusztításában. Azt vizsgálja oldalakon keresztül, reálisan megfestett 
jelenetek beékelésével, hogy az addig látszólag békés emberek miért és 
hogyan jutottak el a népirtásban való részvételig.

Azt boncolgatja, hogy vajon azok az emberek, akik évtizedekig együtt 
éltek zsidó származású szomszédjaikkal, miért voltak képesek egyik nap-
ról a másikra szó nélkül feljelenteni a barátaikat, hogyan tudták ridegen 
végignézni, ahogy begyűjtik őket, és miért működtek közre tevékenyen az 
elszállításukban. Honnan eredt az a vak gyűlölet, amellyel a zsidók kivég-
zését végignézték és elégedetten ünnepelték.

Nem olvastam még hasonló könyvet erről az időszakról, amely ennyi-
re könyörtelenül élesen bemutatta volna, hogy mi, nem zsidó magyarok, 
milyen öntudatosan asszisztáltunk a zsidóság deportálásához. Ebből a 
szempontból nemcsak abszolút hiánypótló könyvről van szó, hanem saj-
nos nagyon aktuális kérdéseket is felvet.

Olyan érzékletesen mutat be embertípusokat, olyan fi noman rajzol 
meg karaktereket, hogy egy idő után pontosan láthatóvá válik az olvasó 
számára: ők ugyanazok az emberek, akik napjainkban is velünk élnek, 
sétálnak az utcán, végzik a dolgukat, vásárolnak a boltokban.

Ugyanazok a férfi ak és nők, akik ma egymásnak ugranak a legkisebb 
nézeteltérés során, és a legapróbb félreértés miatt nyilvánosan ordítanak 
egymással. Ugyanazok a kisszerű polgárok és parasztok, akik annak ide-
jén minden bűntudat nélkül szidták a zsidókat, és a halálukat követelték.

Vagyis ha ma létezne olyan politikai erő, amely a gyűlöletkeltést nem-
csak fi nom eszközökkel, hanem konkrétan és élesben vinné véghez, ha 
szó szerint elvetné a gyűlölet magját, akkor ne legyenek illúzióink: ma is 
remek nyersanyagra számíthatna. Hiszen az a jómódú, pallérozott polgár-
ság, amelyet már Zsolt Béla is csupán egy vékony, elenyésző rétegként írt 
le, amelyet a feudális múltból itt rekedt vidéki kispolgár és rosszindulatú 
paraszt őszinte szívvel gyűlölt, amelyre a műveletlen munkás irigykedett 
– ez a polgárság ma is ugyanolyan csekély része a társadalomnak. Nem is 
jött létre igazán az évszázadok során. Az a társadalom, amelyet Zsolt Béla 
kíméletlen éleslátással leír a Kilenc kofferben, ma, 2015-ben lényegében 
változatlan. Vagy talán még súlyosabb állapotban van.

Miközben olvasom a villamoson, hogyan gúnyolódtak a felcsillagozott 
zsidó honfi társainkon az „árja magyarok”, és milyen könnyedén tolták 
be őket a nagyváradi állomáson a vagonokba, hogyan törték el puskatus-
sal férfi ak, asszonyok és gyermekek csontját, könnyen el tudom képzelni, 
hogy hasonló történelmi helyzetben a mellettem ülő, látszólag nyugodt 
siheder vagy egykedvű nyugdíjas, valószínűleg hasonló elszántsággal ütle-
gelne engem is akár, ha erre parancsot és lehetőséget kapna.

Az a világ, amelyet Zsolt Béla leírt a Kilenc kofferben, egyáltalán nem 
múlt el. Sőt, itt kísért minden áldott nap, akkor is, amikor egy polgár-
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mester gondtalanul zsidózik, vagy amikor a Pázmány diákjai határozot-
tan követelik a holokauszt tantárgy bevezetésének és kötelezővé tételé-
nek eltörlését. Miközben pont azért kellene tanulnunk róla, mert nem 
értjük a lényegét. Attól félek, hogy tényleg nem tanultunk semmit a saját 
történelmünkből. A Kilenc koffer ennek a tanulási folyamatnak az egyik 
legfontosabb, talán utolsó állomása. Komolyan mondom: mindenkinek el 
kellene olvasnia.

(Zsolt Béla: Kilenc koffer, XXI. Század Kiadó, Budapest, 2015)

Novics János

A mitográfus cifrakönyve

Kilián László legújabb kötete a mérete alapján zsebkötet – szinte kí-
nálja magát, hogy magunkkal vigyük mindennapi útjainkra, vagy egy hosz-
szabb utazásra. A mintája azonban – koncentrikus kék körök, rajtuk a 
szerző által rajzolt szimbólumok – furcsa térhatást váltanak ki. A kötet 
belsejébe hívnak, ahol  időben és térben távoli kultúrákra nyílik leselke-
dőnyílás.

A szerző elmondása szerint egy nagyobb szövegtervezetről levált írások 
ezek. A nemsokára elkészülő A fa mítosza – a  tervezett trilógia, Niomé 
első kötete – megírásakor keletkezett oldalhajtások,  oldalgyökerek, ame-
lyek aztán megeredtek, önálló életre keltek. 

A címben szereplő mitográfus a fülszöveg szerint mítoszok szövegla-
birintusában dolgozik, azokban képez történetszálakat, illetve készít „fel-
jegyzéseket”, „traktátusokat”. („A mítoszok rögzítője, szövegváltozataikat 
vizsgálja, azokat feldolgozza, az apokrifek közül feszes – mítoszok virágzó 
korszakai közül a legkiteljesedettebb változatot rekonstruálja. Ennek so-
rán jegyzetszerű „feljegyzéseket”, valamint traktátusokat is készít.”) Miu-
tán írásban rögzítve eljutottak hozzánk, az orálisan hagyományozódott, az 
életbe szervesülő virtuális valóságok szétszálazódnak a mitográfus kezé-
ben és a szálakból erezetté, hálóvá, szövedékké állnak össze aztán.

A szerző és a megszemélyesített elbeszélő (a mitográfus) munkája így 
tehát szinkronban működik egymással. A nagyobb, organikusan műkö-
dő szövegegységből kiemelt elemekből önálló életre írt szövegek sajátos 
intertextuális mechanizmussal jönnek létre. És éppúgy, ahogy a szépiro-
dalmi és a kritikai szövegek elhatárolódnak – nemcsak műfajilag, funkci-
ójukban, működésükben, vagy az olvasók előzetes elvárásában és interp-
retációs (befogadó) technikájában – úgy itt elválik a regény és a kiszakadt 
írások, illetve a mítosz és a róla írt feljegyzések.

A kötet első fele (A mitográfus följegyzései) izgalmas játékba kezd. 
Nemcsak hogy egészen más műfajba transzformál különböző szöveg-
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elemeket (szereplőket, motívumokat, toposzokat), hanem felszámolja 
a kiinduló, hosszabb lélegzetvételű műfaj (mítosz, valamint regény) ál-
tal nyújtott lehetséges áthallások nagy részét is. Ezt úgy éri el, hogy nem 
utal vissza a feszültségkeltéshez szükséges dinamikai vonulat hangsúlyos 
pontjaira. Szinte nem is érinti azon szövegek narratív mintázatát, ame-
lyekhez visszanyúl. Ilyen pl. Hórusz kedve, ahol bár Ozirisz, Ízisz, és Széth 
is említve van, (az előzetes tudáshalmazunkból bevillanó eseményszálak, 
képek  bevillanása, önkéntelen felidézése szinte szétfeszíti magát a szöve-
get) mégis a sólyomisten és a fáraó kapcsolatának bemutatása, és Hórusz 
felszabadult éneke alkotja az írás tengelyét. De ugyanez a mechanizmus 
jelentkezik A tó hárfája című szövegben is. Keirón, a kentaur visszatér „a 
jövőből”, lantján egy tó mitologikus (nimfák) és természeti (halak) élő-
világában játszani, andalogni – ezen szelíd módszerrel „elsimítani az éle-
tet”, „elhozni az egyensúlyt”.

Keirón tehát – aki, hogy elviselhetetlen kínjának véget vessen, halha-
tatlanságáról mond le Prométheusz javára – itt megbékélve saját kínjai-
val, hárfajátékba fog egy vízivilági idill kellős közepén. Ebben a jövőben a 
kentaur teljes múltja úgy szivárog el, akár a víz.

A fentiekkel ellentétes történetszerkesztést láthatunk az Allegorikus 
metszéskárban. Itt egyetlen képből bomlik ki egy teljes, többszereplős ese-
ményláncolat. Egy rézmetsző mester az érzékek allegorikus ábrázolását 
kapta feladatul, azonban az ábrázolás túlságosan is életszagúvá válik a 
rézkarc modelljének kiélesedett szaglóérzéke miatt. A szelek tornyában 
pedig négy égtáj megszemélyesített szelei itt már árnyalt jellemmel és sa-
ját történettel felruházva úgy vonulnak fel előttünk egy eseményfolyam-
ban, mint egy külön törzs, egy önálló klán fi ai és lányai, mindenféle és 
fajta szerelmeikkel együtt.

Úgy általában a szerelem, a test, a testi érintkezés leírása domináns 
elem a szövegben. Rokokós, kissé régies nyelvezettel lesznek tálalva A 
nimfák orra hegyében a mitológiai nőalakok, a Rejtek éden egyesülni kívá-
nó párja, vagy a Deucalionlány Galathea-fi gurája. Ez utóbbi szövegben a 
testi ábrázolás részletekbe (vonásokba) hatolóan ábrázolja a véső útját a 
készülő szobron – így a női test ábrázolása egyben a faragómunka aprólé-
kos leírása is, kettős funkciót lát el.

Ezen „megérzékiesítési” technikával fordul az író 6. 9. és 10. fejezetben 
a páva számos kultúrkörön átívelő szimbóluma, valamint két tarot kártya 
ugyancsak összetett jelképegyüttese felé. Már ezekben észlelhető az a rej-
tett bölcsesség, amit a szerző így tudott összefoglalni: „minden mindennel 
egy”. Ez fi lozófi ai és spirituális, vallási és tudományos diskurzusok rend-
szerében különös kifi nomultsággal és rétegzettséggel ábrázolt világlátás 
a szerző érzéki képei által, szemléltetéssel próbálnak ezekben a szöve-
gekben megnyilvánulni – érzékeltetve azt is, hogy pl. megtapasztalás által 
hogyan juthatunk közel ehhez a szemlélethez. Ormuzd gyámköve, illetve a 
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Ha feltelik a tüdeje szövegek már inkább a megnyilatkozással, megtestesü-
lés általi kinyilatkoztatással, a beavatás élményével operálnak. A gyámkő 
allegóriájával leírt, illetve a hegy fenséges háttere előtt ábrázolt prófétai 
alakok hozzák létre a híd képzetét a világi és a „túlnani” közt.

Második ciklusként lett elkülönítve a kötet utolsó három szövege az 
előzőektől. (A mitográfus időtörései alcímmel). Az előző szövegek lírai 
hangulatú helyzetképek, portrék, csendéletek, allegóriák után egy füves-
könyv fejezeteire hasonlítanak leginkább. A téma: az idő – ami ebben 
a szövegekben saját magunk tükröztetését jelenti egy kronológiai síkon. 
Múlt, jelen és jövő fehér lappá válik, amelyen megírhatjuk magunkat, és 
ezáltal válhatunk nem csupán passzív szemlélőivé az életutunknak, ha-
nem aktív résztvevőivé a saját életidőnknek. A szövegek tárgya valójában 
tehát nem maga az idő. Sokkal inkább egy sajátságos attitűd kialakításá-
nak a szorgalmazása a narratívumunkat is szervező időtapasztalatunkkal 
szemben.

A kötetet megfordítva Kilián László másik szövegét olvashatjuk. A 
két szöveg nem refl ektál egyértelműen egymásra, de A mitográfus cifra-
rakönyvében megjelenő jelképek (pl. a két tarotkártyán megjelenő szim-
bólumok, a körforgás) illetve több kultúrában fellelhető motívumok is 
visszaköszönnek a másik írásban.

Zibnayimut megtestesülései hét fejezetében születést újjászületés kö-
vet, újra és újra. Életek ágaznak életekbe, míg az utolsó két fejezet zenei 
utalásai már úgy hatnak, mint egy haláltáncot kísérő dallam – miközben 
egyetlen személy különböző megtestesülései végigvonulnak a szemünk 
előtt. 

Ez a két írás nem világteremtésre vállalkozott, mégis egy, a mítoszok vi-
lágába beékelődött labirintusként vagy katakombaként viselkedik. Olyan 
sajátos térként, amit a város (mitológia) alkotóelemeiből, tégláiból raktak 
össze. Mégsem tájékozódhatunk el itt – ebben a furcsán transzformált 
közegben – azokkal a térképekkel és iránytűvel, amiket a hatalmas kul-
turális metropoliszokban használunk. Hát vegyük elő a fonalat és a zseb-
lámpát, és olvassuk el a fehér lapokról a betűk tintanyomait.

(Kilián László: A mitográfus cifrakönyve, Művészetek Háza, Veszprém, 
2014)

Rábel Zsófi a





Pusztay János

Bár elragadt tőled az ifjonti hév,
visszahozott hozzád korom s a közeli rév.
Meddig sodorhat még az örök folyam,
egyedül Te tudod, ami még hátravan.
Add, hogy terved az enyémmel egybeessen,
és amit elkezdtem, be is fejezhessem.
Mielőtt kimondod rám az ítéletet:
földi létem immár bevégeztetett.

*

Múlik az éji sötét a fejemben, lám cihelődnek a
gondolatok már, kászálódik az agyban az addig
meztelenül lustán heverésző sok henye ötlet,
tegnapi szóköpenyét tapogatja, hogy bele/bújjon.
Kelsz új napra, cseréled a tegnapi holmit is újra,
úgy illik, ne feledd, mai gondolatokhoz is új szó.
 

*

hálás szívvel s bízva kelek,
mert új napra úgy ébredek,
hogy nem jött a kaszás el értem,
kitől a sötétben úgy féltem,
s folytathatom éltem tovább,
míg ideát vagyok s nem odaát,
a munka mi még áll előttem,
több, mint ami múlt mögöttem,
téged dicsér majd, nem engem,
mert engedtél cselekednem



Madár János

 Az idő célkeresztje előtt
 

Elveszíti múltját,
történelmét a lábnyom is.
Megromlanak lassan talpam alatt 
a fényhez  feszülő, forrásokban rejtező erek.
 
Állok az idő célkeresztje előtt,
mint akinek senkije sincsen.
Elárvult szívemen örvénylik
a Nap áldott sugara és a hulló levelek.
 
A nyár és az ősz labirintusa
immár kitavaszodik a téli lombokig.
Mindenek évszakában a csönd
végtelen csillagot a fák lobogóihoz enged.
 
Évek hosszú éjszakáin át
anyám arca már alig látható.
Amióta eltávolodtam önmagamtól,
gyermekkorom messzi zászlókat lenget.

 
 

Árnyék, tánc
 

Csontomon tejszagú éden.
Anyám világgá fehérlett.
Torkomig romlik  egy ország.
A magyar szó szívemre égett.
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Az idő fejfákat faragott
 

Égő szívem csupa sebhely.
Sajog március csöndje és tele.
Tavasznak, nyárnak árnyéka fáj. 
A legszebb évszak is fekete.
 
Szememben a fény elárvult.
Sírni, gyászolni magamra hagyott.
Meghalt apám, meghalt anyám.
És az idő fejfákat faragott.

 
 

Lélek, harang
 
Szülőföldem volt ez a didergő táj.
Hazám már csak kihűlő csönd és alom.
Kövek szótlanságától fehérlik a Nap.
Néma lett minden irgalom.
 

 
Töredékidő
 
Bölcsőm fölé
lombok meredeznek.
Senkim sincs a fények között,
csak ez az ág.
 
Szótlan kövek közt
a csillag is beázik.
Jaj, anyám, könnyeidtől
tetőtlen a világ!



Cs. Pataki Ferenc

Akarnia kellett
         Hegyeshalmi Lászlónak, a Príma Primissimára

Odújában égett a tűz. A lángok
árnyékot lobogtak szerteszét,
s a hordából – közülük – egy felállt, hogy
elkezdjen egy valós, igaz mesét.

A barlang falánál megállt, s a sziklát
esetlenül karistolni kezdte,
hogy a csapat bölényvadászatát
az első rajzba, kompozícióba rejtse.

A horda bámulva körbe állta,
s várta a mozdulatokból mi lesz.
Sok ezer évre visszatekintve –, ott állt
előttük az első „homo sapiens”.

Ha követ pattintott, a tárgyat formában
látta – legyen praktikus – és legszebb –,
mert a körötte settengő világba,
már beleképzelte az értelmes embert.

Barlang falán visszatükrözött tudat:
az első vonal, az első karcolás.
A gondolat kihajtó csíráját őrzi
benne, minden ihletett emberi alkotás.

Ha ceruzát fogsz – vagy ecsetet –, s érzésed
kontúrokban, színekben messze repít,
mozdulataidban őrzöd, ahogy az
első ember a barlang falára írt.

A dinamikát szobor alakba vésed,
kövekből építesz magadnak csodát,
de ott hordod bensődben, amit az első
ember a barlang hideg falába vájt.
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Koreográfi át alkotsz, táncba
formált lépéseid testedbe zárod,
s a szikla falán felismered benne,
az első tudatos mozdulásod.

Öt vonal köré dallamot komponálsz,
s ajkadon –, vagy hangszeren felsír a zene,
barlang falán az első karcolás, mely
elvezet a zene rejtelmeibe.

Vallomásaidat, akár papírra,
akár előadó hangszálaiba rejted,
lelkedben ott vibrál az impresszió,
melyet az ember a barlang falán ejtett.

Megfogott pillanat, ha az életről
fotón készítesz álló- s mozgó képeket,
de a sziklán ott az első kép, melyet
az örök idő örökre ott feledt.

Bármihez nyúlsz, és bármit alkotol,
az a barlang falához visszavezet,
s bármilyen hosszú volt az út, az Isten
áldotta meg a falra rajzoló kezet.

Az nem volt elég – mint jövendő győztes –,
a tomboló őserőkkel szembeszálljon,
kellett a barlang falán az első vonal,
az első alkotás, hogy emberré váljon.

És akarnia kellett, hogy valami mást,
valami szépet tegyen a világon…



Sarusi Mihály

Öreghegyen innen, Öreghegyen túl

Arcok; arcélek; arcvonások; éles képek avagy halovány lenyomatok; 
vázlatok… Balatoniaké; balatoni emberekről, asszonyokról… Akiknek 
van valami közük a magyar tengerhez. Mihozzánk.

 E sorok rovójához?
 A Tóhoz.
Az itteni világhoz.
 E táj népéhez.
 Lelkünkhöz.
 Akik kifejezik – együtt – e nép lelkét. 
 Helyettünk szólnak. 
 Akikkel azonosulni tudunk.
 „…tudunk.” Hogyne, fejedelmi többes.
 Mi más lenne?
Persze, a minőséggel.
 Nem azonosulni… lehetséges?
 Hazáddal; honoddal; fajtáddal. 
 HAZA ÉS HALADÁS.
 Biza.
 …Körbe, karikába.

Udvardi-képek aranyban, ezüstben
A legújabb arany-ezüst Udvardi-festmény a tomaji műterem festőáll-

ványán: II. János Pál pápa teljes alakja a 2x1 méter méretű, tehát élet-
nagyságú, vegyes eljárással készült képen. „Ember nagyságú”, mondja 
a Kossuth-díjas festő, arról az emberről, akinek igen nagy tisztelője volt 
életében, s marad holtában. A Badacsonytomaji Tamás István Polgári Kör 
megrendelésére készült.

„A kör egyik tagja vagyok. Kitaláltuk: Badacsony ne csak arról legyen 
híres, hogy itt jó borokat lehet inni, hogy a vendég fölmehet a hegyre. Le-
gyen II. János Pál-zarándokhely is! Van egy része a hegynek, amely még 
érintetlen, a Klastromkútnál, ahol a XIII–XIV. században pálos kolostor 
volt, megszentelt hely. II. János Pál szerintem a XX. század legjelentéke-
nyebb embere. Kitaláltuk, hogy itt emlékhelyet alakítunk ki” – magyaráz-
za (2008 legelején) a művész.
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Először szoborra gondoltak, de ez anyagilag túl megterhelő vállalkozás 
lett volna. A kör festő tagjának eszébe jutott: „Van itt Badacsonyban egy 
festő”… Persze, ő maga. A badacsonytomajiak bazaltkőből fülkét építet-
tek Badacsony hegyének e megszentelt helyén, és húsvét után, fehérva-
sárnap ide kerül az időközben elkészült festmény, melyet védőüveg fog 
óvni. „Csak gyalog lehet odamenni. Mindent tönkre lehet tenni, de bízom 
az emberekben. Aki odáig fölgyalogol, fölzarándokol, talán nem bántja. 
Az útszéli keresztet sem bántják. Talán zarándokhely lesz ” – fogalmazza 
meg reményeit a festő. Avatás, szentelés tehát 2008-ban fehérvasárnap, 
mely napot a lengyel pápa az irgalom vasárnapjának nevezett el.

A Balaton-vidék jó néhány településének templomában (Ábrahámhe-
gyen, Akarattyán, Badacsonyörsön, Tomajon, Fűzfőn, Keszthelyen) lát-
ható Udvardi-kép, az országban Eszterházától Vajáig és Mezőhegyesig 
szerepelnek a művei középületekben. Saját tomaji portáját Kertünk Ma-
donnája ékesíti, a húsvét utáni első vasárnaptól pedig Badacsonyban a 
hegyoldalban kialakuló zarándokhelyen kap helyet legújabb műve. 

Beszélgetés közben az Udvardi-műhelyben ma születő művek kerül-
nek elő: készülőben a nagycsütörtöki jelenetet ábrázoló nagyméretű kép, 
Karácsonyi csendélet, Őszi nádas (persze, a Balatonon), Bibliai király, A 
főtér Baján (Udvardi Erzsébet a Duna-parti városban született), Elment 
az utolsó hajó (a Dunán közlekedő személyszállító gőzös)… 

1958-ban két hétre jött Badacsonyba festeni: az állami gazdaság adott 
neki szállást, egész nap a hegyet járta. S úgy beleszeretett a tájba, hogy itt 
ragadt.

Nem zavarta-e, hogy a Balaton és Badacsony festőjeként Egry Józsefet 
tartják számon? A tó és a hegy örök látvány, mindenki másképp látja – 
magyarázza.  A Balaton-felvidék szép, izgalmas öblei, hegyvonulatai ala-
posan megfogták. Baja?... „Jó lenne ott is élni! De sajnos csak egy helyen 
lehet. Nem lettem hűtlen az Alföldhöz, szülővárosomhoz” – s már mu-
tatja is a Bajához és a Dunához való ragaszkodását bizonyító gyönyörű 
képeket. „Pista dunaföldvári volt, hozzám hasonlóan a férjem is kötődött 
a Dunához és Bajához” – emlegeti Tamás István írót, újságírót, aki lassan 
tíz éve távozott az élők közül.

Aranyban, ezüstben fürdik a táj, a tér, az alak Udvardi Erzsébet fest-
ményein. Minden (a megannyi szentkép, oltárkép is) a balatoni tájtól ihle-
tetten. „Arany, ezüst… Onnan jött, hogy a nap rásütött a víztükörre… A 
fényt csak fénylő anyaggal lehet kifejezni! A téli, befagyott Balatont csak 
az ezüsttel. A nyárit: arannyal. Később, amikor mindez már kész volt, a 
bibliai képeknél is ezekhez a színekhez nyúltam. Transzcendens tárgyhoz 
alkalmasak ezek a fénylő anyagok…”

Udvardi-képek ezekben a hetekben vasvári tárlaton (voltak) láthatók, 
a kiállítás január (Boldogasszony hava) végéig van (volt) nyitva. A rózsa-
füzér képei című sorozat 15 darabja a volt domonkos kolostor kerengőjé-
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ben kapott helyet. Ezek a képei is a II. János Pálról alkotott festménnyel 
azonos módon, fémfóliával, temperás anyagokkal készültek. Biztat, ne 
mulasszam el megnézni!

Udvardi aranyban, ezüstben. 
Ha el szabad árulni: a festő egyéniségéből ugyanaz a tisztaság sugárzik, 

mint műveiből.
 
  

Badacsonyba szőlő, s ne kerti törpe
Májer János, az FVM Badacsonyi Szőlészeti és Borászati Kutatóinté-

zetének igazgatója, a Vinum Vulcanum Borlovagrend tagja, az Országos 
Fajtaminősítő Tanács tagja, szőlőfajtaérték-kutató és talajerő-gazdálko-
dási szakértő az ország másik végéből került a magyar tenger partjára. 
Nem akármilyen hírű faluban nevelkedett: egy nyírségi kis községben, 
Pócspetriben. És már magyarázza is, a falu emlékezete szerint mi történt 
az alföldi helységben 1948-ban. A gazdák a kolhozosítással szemben is 
ragaszkodtak a saját kis birtokhoz, ám tudták, milyen fontos a közösségi 
tulajdon is, ezért védték katolikus iskolájukat. „A pócspetri nép tudta, 
hogy meg kell találni a helyes arányt a magán- és a közös tulajdon közt”, 
fejtegeti. Akkor még nem élt, de hogy s mint esett, átadta neki a közösségi 
emlékezet, amely pontosan tudta: nem történt rendőrgyilkosság, a közeg 
fegyvere véletlenül sült el, így szó sincs „rendőrgyilkos falu”-ról. Csak ha-
talomról, tulajdonról, hitről és hitetlenségről. Szabadságról és önkény-
uralomról. A földműves ember ragaszkodásáról a földhöz, egyházához, a 
sajáthoz és a közöshöz. 

A badacsonyi kutatóhely anyaintézetét 1898-ban Budapesten alapí-
tották Darányi Ignác minisztersége idején Magyar Királyi Ampelológiai 
Intézet néven, a szőlővész utáni helyreállítás jegyében. (A fi loxérát – sző-
lőgyökértetűt – akkoriban „ocsmány állat”-nak becézték, nem ok nélkül, 
mert valósággal letarolta szőlőhegyeinket.) A Herman Ottó útról 1978-
ban Kecskemétre telepíti az akkori kormányzat az intézet központját, s 
ekkor kezdődik a mai napig is tartó válsága a szőlészeti és borászati ku-
tatásnak. Pedig az átszervezés előtt az intézet, a háború után szerveződő 
vidéki kutatóállomásaival európai szellemű, előremutató szervezet volt, 
s a hálózat telephelyei nagyjából máig megvannak. Jelenleg (2008-ban) 
is működik Pécsett, Badacsonyban, Egerben, Kecskeméten, Tarcalon bi-
zonytalan a helyzet, s volt Mórott is egy állomás. A badacsonyit 1951-ben 
alapították a háború után államosított középbirtokokra alapozva. A ’80-
as évek elejéig töretlenül fejlődött, majd a már említett átszervezés után a 
Badacsonyi Állami Gazdaságé lett, s a törvényszerűen jelentkező „pénz-
ügyi nehézségek” után megkezdődött a leépítése. 1993-ban a pécsi intézet 
részeként került vissza Badacsony az állami kutatóintézet szervezetébe, 
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addigra 4-5 főre csökkent az itt dolgozók száma. Ma a traktoristától a 
kutatóig 23 ember dolgozik a badacsonyi intézetben.

Akkora volt a pusztítás, hogy amikor visszakerültek az állami hálózat-
ba, nem volt laboratóriumuk, még a csaptelepeket is leszerelték, beázott 
az épület, nem volt gép a szőlőműveléshez, a borászathoz, a hordóknak 
is nyoma veszett, a szőlő „vágásérett” állapotba jutott. A klinikai halál 
állapotában volt Badacsony – fogalmaz az igazgató. Azóta megújult a 
kúriából lett kutatóintézeti épület, a szőlőt újratelepítették, a szükséges 
fölszerelések a rendelkezésükre állnak, s gazdaságos lett a működésük. 

Aki átszervez, jól gondolja meg, mert amit egyszer megszüntetnek, 
nem biztos, hogy újraéleszthető. A kecskeméti központiság az intézet 
„avignoni fogsága” volt, fogalmaz szenvedélyesen. A dombvidéki kutató-
intézeteket leépítették. 2002-ben lett újra önálló Badacsony, ám a rend-
szerváltozás után hosszú ideig kísértett a magánosítás révén a végleges 
fölszámolás: egyeseknek igencsak fájt – fáj ma is? – a foga a csodálatos 
helyen fekvő épületre és a 23 hektáros telekre. A minisztérium az igaz-
gató tapasztalata szerint igyekezett ellenállni a privatizációs nyomásnak. 
Az elmúlt években újratelepítették a kutatóhely szőlőtábláit, folytatják 
kísérleteiket a táj legjellegzetesebb és legjobb minőségű szőleivel, ame-
lyek csak erre a tájra jellemző borokat adnak. Fontos, hogy ne több száz 
fajtával foglalkozzanak a Balaton vidékén, hogy meglegyen az a 2-3 faj-
ta, amely az egész táj bortermelését jelképezheti. Ilyennek kínálkozik 
Badacsonyban a kéknyelű, az egész balatoni tájon az olaszrizling, esetleg 
a szürkebarát, Zánkán és a Somlón a juhfark, Zalában a pintes. Ahogy 
Tokajban (és a Somlón) a furmint, Egerben a leányka, Móron az ezerjó, 
Pécsett a cirfandli, Szekszárdon a kadarka. A hungarikumnak minősülő, 
őshonos szőlőfajtákból készülő borokkal érdemes a balatoniaknak elő-
állniuk! „Azzal lehet versenyezni, ami csak itt terem. Nekünk kell gon-
doskodni a helyi fajtákról, vírusmentes, szelektált szaporító alapanyagot 
nyújtani ezekből; helyettünk senki sem fog.” Ez a hosszú távú feladata az 
intézetnek.   

A badacsonyi kutatóintézet a táj gazdáinak bemutatóüzemként kínál-
ja a legjobb fajtákat és termelési eljárásokat, talajtani laboratóriumukkal 
szintén a minőségi termelés föltételeit növelik a nagybalatoni borvidé-
ken (kincstári neve Balaton borrégió). Az éghajlatváltozás és a Balaton 
vizének minőségvédelme is meghatározza, mit kínálhatnak a gazdáknak 
a környezetbarát termeléshez a kutatók – miközben sajnos csupán 1500 
hektár szőlő kaphat a térségben agrár-környezetgazdálkodási támo-
gatást. „Pedig tudatosan készültünk erre: olyan termesztési eljárásokat 
igyekszünk fejleszteni, amelyek egyszerre felelnek meg az erózió elleni 
védekezés és a takarékos vízgazdálkodás igényének. Mert manapság egy 
évben jelentkezhet özönvíz és aszály. Befüvesíteni a szőlők sorközét a ta-
lajerózió ellen, amikor az kiszárítja a termőföldet?... Azért van szükség 
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ezekre az intézetekre, hogy megoldást találjunk” – fejtegeti a badacsonyi 
kutatók vezetője.    

A balatoni borrégió 10-11000 hektár szőlőterületével ma hat kisebb 
borvidékből áll, s a térségi együttműködést az intézet minden erejével se-
gítette. Májer János szerint ez a törekvés jogos, ám megjegyzi, a túlzott 
központosítás már káros lehet! Nem fölösleges luxus, hogy a balatoni bor-
vidékeknek saját kutatóhelye legyen – jelenti ki, és hozzáteszi: szolgáltatá-
saikat nem lehet csak a haszonelvűség alapján nyújtani. Példaként említi a 
németországi Baden-Württemberg tartományt, ahol a 10000 hektáros (te-
hát a nagybalatoni borvidékkel azonos területű) württembergi borvidéknek 
Weinsbergben van ilyen intézménye, míg a tartomány másik borvidékét, a 
badenit, amely hatezer hektáros, a freiburgi intézet szolgálja. Nem véletlen, 
hogy nálunk az országban ma is működő négy szőlészeti és borászati intézet 
ott alakult ki, ahol kialakult, a ma szerveződő borrégiók központjában.

Mostanra, úgy fest, a kormányzat letett arról a tervről, hogy vagy ma-
gánosítással, vagy a szintén valószínűleg magánosítással folytatódó társa-
sággá alakítással rendezzék át e kutatóintézet-hálózatot. Ez – fogalmaz 
az igazgató – valójában lehetővé tette volna a zsákmányszerzésbe torkolló 
ingatlanspekulációt. Nagy valószínűséggel egyetemekhez kerül (ami meg-
történt, tehetjük hozzá 2015-ben) a hálózat, ami biztosíthatja a kutatási, 
szaktanácsadási tevékenység folytatását.

Májer János hatgyermekes szabolcsi parasztcsaládban nőtt föl, jó eszé-
nek köszönheti, hogy tudós lett belőle. Édesapja a téesz-szervezés után 
inkább vállalta, hogy Miskolcra jár dolgozni, ő pedig a kertészeti egyete-
men szerzett végzettségét újabbakkal szaporítva egri kezdés után Bada-
csonyban kötött ki. Dolgozott állami gazdaságban, termelőszövetkezet-
ben, majd jött a kutatóintézet. Tapolcán telepedett le a családjával, a nem 
akármilyen tüzes bort termő szőlőhegyek (valamikori tűzhányók) övezte 
Tapolcai-medence szívében. Másfél hektár saját szőlőt művel nejével és 
három gyermekével a Szent György-hegyen, s az úgynevezett szakcso-
porti telepítésekben is részt vett. „A szakcsoport ma is segítene, mert a 
800 négyszögöles szőlőkön való termelés is versenyképes lehet! A gazda 
a sajátjának érezte, de a kis birtok része volt annak a rendszernek, amely 
biztosította a gépi művelést, a piacot, a fölvásárlást. Épp ez kellene ma 
is… Ezt eddig sajnos nem sikerült újraéleszteni.” A téeszvilágra így emlé-
kezik: „A vége felé már nem kolhoz típusú volt, az emberek a háztájiban 
is a piac igényeinek megfelelően termeltek. Agronómusnak parasztgye-
rekek álltak, bántó volt a későbbi zöldbárózás. A téeszek privatizációja 
és az átszervezés nem szolgálta a mezőgazdaságot. Budapesti ügyvédek 
licitáltak a szőlőkre” – emlékezik. Hogy ezzel toldja meg: „A pénzügyi 
hatékonyság helyett a társadalmi hatékonyság fogalmát kellene elővenni! 
Ne a pénzügyi szempont döntsön, amikor eldől, felújítsuk-e a szőlőt, vagy 
nyaraló, csúszda, kerti törpe kerüljön-e a helyére”.
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A badacsonyi Római út mellett található, nemesi udvarház kinéze-
tű épület egykor a sümegi kékfestő Ramasetter családé volt, örökléssel 
került Ibosék kezére, akiket a háború után államosítással szabadítottak 
meg tulajdonuktól. A kutatóintézet falán emléktábla méltatja a badacso-
nyi szőlészet-borászat világhírűvé tételében komoly szerepet vállaló Ibos 
család érdemeit. Csak remélhetjük, hogy néhány évtized múlva nem em-
léktábla idézi Badacsony szent hegyén (esetleg épp ezen a házon, mely 
időközben luxusszállodává alakult), hogy itt valaha szőlészeti és borászati 
kutatóhely működött, szőlőt termesztettek, nemesítettek, bort készítet-
tek! Nem is akármilyet…

Somogyi Győző hét lóval 
 Amikor Salföldre költözött, még volt élet a községben. 1973 táján zaj-

lott az elvtársi modernizálás, amely a falvak elnéptelenedésével, az embe-
rek városba húzódásával járt.

– Mint Ceauşescuék falurombolása, csak itt meg is valósult – jegyzi meg 
Somogyi Győző, akivel az istállóhoz ragasztott épületben berendezett 
műteremből a rackákkal teli udvaron átmenve a társalgónak berendezett 
házba térünk.

Ma (2007-ben) Salföldnek hatvan állandó lakója van. Az önkormány-
zat négy és fél millió forintból gazdálkodik, de búcsút, vagy egyéb kultu-
rális rendezvényt sem tud a falu rendezni – panaszkodik a festőművész.

Pedig Salföld az őslakos parasztok által gyakorlatilag már elhagyott, 
de a betelepülő állandó és nyári lakóival mégiscsak megkapaszkodó falu 
olyan káprázatos, hogy a felújított, s nem lerombolt pompás parasztháza-
ival megérdemelné a Hild-díjat!

– Fél évre megtelik a falu, de ide nem azok jönnek, akik a Balaton-part-
ra. Az vesz itt házat, aki csöndre, erre a környezetre vágyik.

A Káli-medence a legszebb magyar tájak egyike. S e gyönyörűségből 
hamar kijut a salföldi festőművész-gazda vendégének: az udvarról Kővá-
góörsig, s tovább látni. Ha meg a Somogyi Győző által tervezett major-
múzeumba, a nemzeti park természetvédelmi s gazdaságtörténeti kiállí-
tóhelyére téved az ember, a savanyúvizéről is jól ismert, szintén igen apró 
Kékkút kicsi templomtornyán pihen meg a szem.

A majormúzeum uradalmi központból lett téesz-marhaistálló volt, 
amely a rendszerváltozás után romokban hevert. A Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park megvette a XIX. századbeli épületet, s az egykori mezei 
gazdálkodás emlékeinek a bemutatóhelyévé tette.

– Több fantázianév is előkerült, az egyik szerint, a honfoglalókra utal-
va, Kál-Horka szállása lett volna – mosolyodik el a festő.
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Kocsimúzeum, lóistálló és lovas udvar, hintó kínálja magát az igen csi-
nos majorban, amelyet mint a Káli-medence Környezetvédelmi Társaság 
titkára tervezett meg.

– Döntő volt Salföld számára, hogy ne kemping legyen belőle. Kis repü-
lőtér működött itt a falu szélén. Szörnyű volt.

Harmónia van az őslakosok és a nyaralók között, mert aki idejön, azt 
nem a szörfözés, a strandolás és a diszkó vonzza. 

– A csöndbe szeretett bele, vagy szereti a jó bort. Pedig kezdetben nem 
így volt, mert a falu szemében idegenek voltunk, jöttmentek. Egészséges 
paraszti öntudat volt ez – magyarázza.

A kilencvenes években jelentek meg itt azok a nagymellényűek, akikre 
az a jellemző: hamar azzal állnak elő, hogy „megveszik a falut”!

– Az ilyen embert nem érdekli a falu múltja, kész recepttel érkezik. 
De egy év alatt szembesül a valósággal. Észreveszi, hogy például nem azt 
épít, amit akart, csak népi házakat szabad, és nem lehet úszómedencét, 
teniszpályát sem. A nemzeti park szabályai miatt nagy disznóságot már 
nem lehet csinál.

A halálra ítélt kis dunántúli falvak egyikébe, Salföldre 1974-ben jött 
Somogyi Győző.

– A nép akkoriban maga rombolta le ezeket a gyönyörű házakat, és köl-
tözött városba, tapolcai blokklakásba. Körzetesítették a téeszeket, isko-
lákat, tanácsokat. Én itt elsőként vettem házat; szinte utánam szaladtak, 
hogy vegyem meg. Mindenkinek lógott az orra, mindenki költözött elfele.

Még egy évig működött az iskola. Bezárása után költöztek el a fi atalok. 
Addig gyermekkel, libával volt tele az utca.

Kár, hogy nem hallgatott rá az a hetvenéves asszony sem – meséli –, aki 
nem nyúlt a düledező falakhoz, mert elhitte, hogy a faluban nincs jövő, 
városi panelházba kell menni.

– Ne add el! Ebből az öreg házból fog megélni a fi ad! – biztatta az asz-
szonyt, hiába.

Szépek a salföldi házak, szépek – mondja –, de csak az év egy részében 
„üzemelnek”. Pontosabban: az 57 ház több mint a fele nem családi fészek, 
hanem nyaraló. 

– A ház megmaradt, az élet nem. Illetve nyáron két hónapig.
A hatvan állandó lakos salföldiből 37 az őslakos, de életképes kisgaz-

daság már egy sincs. Nincs tehénbőgés, keréknyikorgás, amitől falu a falu. 
Az viszont öröm, hogy Salföldön ma tizenhárom gyermek él.

– Egy nyugdíjas juhokat tart, ketten szőlőt, bort termelnek, disznója 
már csak egy helybelinek van. A betelepültek közül én foglalkozom álla-
tokkal is, meg egy svájci, aki teheneket, lovakat tart. „A két legnagyobb 
paraszt” nem ebből él – magyarázza nem kis iróniával a festőművész.  

Az új helyzet viszont – fejtegeti – kedvez annak a törekvésnek, hogy a 
mezőgazdaságnak ne legyen egyetlen és fő feladata az élelmiszerterme-
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lés. A táj gondozása és az egészséges élet feltételeinek a megteremtése 
válhatna a falu dolgává.

– Salföldön vegytisztán a paraszti munkából már nem lehet megélni. 
Kicsi a falu határa, sok föld van állami tulajdonban, a természetvédelem 
kezelésében, de a nemzeti park jó irányban fejti ki hatását. A falusi turiz-
mus, a több lábon állás nyújt ma itt életlehetőséget.

1974-ben a főutcai alsó házat vette meg, majd 1983-ban a porta fölötti 
másikat, s nyitotta egybe az udvart.

– Ötven racka, hét ló, egy szamár, három puli, egy macska – sorolja 
állatait a festőművész, akinek tíz hektár saját és öt hektár bérelt kaszálója 
van.

A juhok fele – a bárányokkal, s az elletés miatt – az udvaron és az istál-
lóban, színben, másik fele kint a kerített legelőn. A lovakra – télen-nyá-
ron, a nagy hóban is – villanypásztor vigyáz. Éjszakára hozzák csak haza a 
hét szürkét a portán álló nyitott színbe.

Volt tehenük, kecskéjük, libájuk is, de túl sok időt vettek el a művész-
házaspártól. Dalma asszony, szobrász létére, fejte, míg volt, a teheneket. 
A művészhivatás gyakorlása mellett kiegészítő tevékenység számukra a 
gazdálkodás. Illetve, ahogy Somogyi Győző elárulja: e családi gazdaság 
azt a környezetet biztosítja, amelyben élni, dolgozni, alkotni akarnak.

Műtrágya, s minden egyéb mesterséges szer nélkül igyekeznek elboldo-
gulni a gazdaságukban, hogy egészséges élelemhez jussanak.

A Salföldön mind mélyebb gyökereket eresztő festőművész a Radecz-
ky-huszár Egyesület titkára. A katonai hagyományőrzés kiterjed az egész 
Balaton-felvidékre, az egyesületnek félszáz tagja van. A Radeczky-huszár 
egységen belül van egy kis saját csapata, a Salföldi kopjások nevű végvári 
huszárcsapat, amelyet Somogyi Győző családtagjai, barátai, munkatársai 
alkotnak. A kopjások között van az egyik fi a s unokatestvére is.

– Csak szürke lovaim vannak, arabok, meg egy lipicai.
„Somogyi Győző hét lóval” – írták volna őseink nemesi fölkelés, vagy 

bármi lovas vonulás, falusi paraszbandérium kiállítása alkalmával a salföl-
di kopjásokról. Pontosabban: Somogyi Győző hat lóval, mert az egyiket – 
a legszebbet? – ő üli meg. A kültagokkal együtt úgy ötven ember kötődik 
a salföldi huszárokhoz.

– Baráti kör, amely egymást segíti. S mindenben lehet a másikra számí-
tani. Ló nélkül meg sem ismertük volna egymást.

– Nyaranta minden este vendégség. Más, mint a Balaton-part.
Ehhez a pesti vasutas családból való Somogyi Győző (hét lovával, meg 

mindazzal, amivel Salföldön körülveszi magát) igencsak hozzájárul.
…Somogyi (Győző) képe a világról? Melyikről, ha nem a miénkről!
Ami megfog – újra és újra – Somogyiban: a legapróbb részletekbe me-

rül, hogy teljességközeli képet tegyen elénk. Mintha beleveszne az aprajá-
ba, hogy a nagyja fölmutatatlan maradjon. Ám nem, épp ellenkezőleg. 
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Azért merül a mélybe – nyúl hozzánk, köznapi arcokhoz, kézzel érinthető 
tájakhoz, világegész-kerek (Kárpát-karéj kerítette) Nagy-Magyarország-
hoz, Balaton-mellyéki (ne adj Isten Kál horka szálláshelye Káli-meden-
cei) kishazánk apró világcsodáihoz, a történelembe süllyedő (valahai) 
hőseinkhez –, hogy meglelje lelkünk, múltunk, otthonunk rejtett kincseit, 
s egyberakva alkossa újjá azt, amit a Mindenség Urától kaptunk. Királya-
inkat, huszárainkat, a negyvennyolcas-negyvenkilences honvédő sereget, 
az erdélyi fejedelem katonáit, a legkülönb honi hősöket, káprázatos bala-
toni világot, hogy A nagy térkép című művével (mely állítólag a könyvön 
túl egyben, falon két helyen látható: odahaza, Salföldön a festő füstházá-
ban, meg Várpalotán, a Trianon Múzeumban) végleg levegyen a lábam-
ról. A nagy térképen falutól városig, vártoronytól templomig, országúttól 
folyóig, itthontól otthonig haladjon… velünk. Azokkal, akiknek minde-
nük az a hely, ahova a jó Isten rendelte őket.  

Valahol olvastam: (hozzád hasonlóan) gyalogszerrel bejárta a történel-
mi Magyarországot, halom, ház, torony magasából (már-már madártáv-
latban) lerajzolta a magyarlakta helyek égi látványát, hogy otthon a vázla-
tokból a nagy mű megszülethessen.

Pápán a veszprémvármegyeiek tavaszi tárlatán újabb tervével lep meg. 
Három mű a falon: Kinga, Somogyi Sára és Somogyi Rózsa mellképe; 
három leány mutatja magát. Sára fekete-kék haja, csipkés-fodros inge, 
Rózsa vörös (fölvirágozott) haja, ölében rózsaszál, hímzett virágmintás, 
a népismeret titkait illetően tájékozatlan néző előtt a keleti magyar íz-
lésvilágot idéző ingváll, Kinga rövidre nyírt barna haja, gyöngy a fülében, 
szeplők a szeme alatt, „kalocsai” virágok a mejjén, s mindháromnak gyön-
gylánc a nyakában. Sára komoly, soványka, Rózsa mosolyának szépsége: 
Vatikán szépe lehetne! Maradjunk idehaza… Kinga fi ús külleme…

Három friss rózsaszál – Somogyi-módra. Tojástemperával (…-tempe-
rában).

Somogyi Győző elárulja: ketten az unokahúgai, a harmadik pedig egyik 
barátja leánya. A szárnyas oltárokat, ikonokat festették tojástemperával. 
Régi nagyjaink után kicsi mi magunk jövünk?...

Nem akármi lesz! Csokorba kötve, országnyi szárnyas oltárra föstve, 
netán (könyv)bőrbe szorítva. Díszmagyar és hadiöltözet után mi ma-
gunk… parasztviseletben. Ahány táj, annyiféle ruhában. Beöltözve-öltöz-
tetve. Miből kivetkőztünk – melyből kivetkőztettek bennünket –, melyhez 
épp ragaszkodhatnánk is, ha olyanok lennénk. Nem vagyunk ilyenek: ha 
valaki bocskaiba öltözik (mint jenki a csordásviseletbe, bajor a rövid bőr-
gatyájába, skót férfi  – alsónemű nélkül – szoknyába, japán nő kimonóba, 
arab a pendelyébe, óhitű zsidó a kaftánjába), könnyen megkaphatja az 
otthontalanságukba szerelmesektől. Jól föst majd: leányok angyalarca a 
Somogyi-féle hazányi – családnyi? – szentképfalon-ikonosztázon! 
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Mire föl a Thuri-vár XIV. századi Palotájában kutakodván megtudom 
(a várkapitánytól): Somogyi-terem lesz az egyik! Ahogy elkészül vele. 
Ólomkatonákból állítja ki – verbuválja, nem kötéllel, szívvel – (állítja Má-
tyás király zászlaja alá) a Fekete-sereget! A legyőzhetetlent.

Mit nem kínál már megint nekünk Somogyi Győző, Salföldről…
Érdemes másként? (Mint a Fekete-sereg tette; ahogy Somogyi szokta.)
El sem készült, már helye van a várpalotai Kont-palota termében…
El nem kiabáljuk.

Richárd atyával a tó fölött
Richárd atyával a tónál. A Balaton fölött. A Balaton-fölvidéken. Sal-

földön, Salföld öreg pálos kolostorának romos falai között. Fölöttünk a 
szabad ég, talpunk alatt a szabad föld. Köröttünk az erdőben cserkészcsa-
pat sátortáborából kirajzó fi atalok, hogy az erdei misét követően zsíros 
kenyérrel, teával kínáljanak. Hogyne, miért ne kóstolnánk meg. Lemosni 
a port, ami torkunkba gyűlt a falu óta, át a Klastrom-völgyön, föl a hegyol-
dalon árkon-bokron át, poros erdei és mezei úton, elütni a kutyagolástól 
támadt valamelyes éhségünket.

A szeretetet nem kell. Sem lemosni, sem leöblíteni, sem letörölni. Be-
lénk vésődik.

A tördemici plébánostól tudom meg, hogy búcsú lesz az Árpád-kori 
romtemplomnál? Korzenszky Richárd atya misézik. 

1995? Mária Magdolna nyár hava 22-i neve napi búcsújára tartunk. Kis 
szigligeti (baráti) írócsapat (asszonyostul). Magda-búcsú a salföldi Kőkút 
köré épített Árpád-kori romrendházban.

Nagy Gazsi regéli – menetben, erdőn, hegyen át baktatva e szelíd, gyö-
nyörű, balatoni pálos zarándoklatunkon a szigligeti írótáborból ideruc-
canván e szent napra –, mi nem történt Richárddal. Hogy Márton Szent 
Hegyéről a magyar tenger fölé magasodó hegyfokra épített apátság élére 
került. Így, úgy, ezért, amazért. Antallék után. Miatt. Követően. 

Miattunk.
Költő barátunk erdei – hegyoldali réti – előadásán érezni, Richárd a 

barátja. Atyai barát? A bátyja lehetne, bátyánk nekünk is, bátyád neked 
különösképp. Mindannyiunknak. 

…Értünk. 
Ahogy emlegeti, már attól megszereti az ember e szerzetest.
Ha olyan szól szépen valakiről, akit szeretünk, hogy ne szeretnénk meg 

az illetőt? Anélkül, hogy.
Mire föl Atyánk megszólal előttünk. Köztünk. A romfalak közti szen-

télyben. A romfalak közét megtöltő gyaloghívek előtt. Kik (majdnem) 
mind a magunk lábán talpaltunk ide föl.
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Ezer év? Több?
Nem, csak. Pár százzal kevesebb. 
Mi nem néz rád.
Ha a romos falak s a ránk boruló fák teteje által körbevágott tiszta kék 

eget nézed, valamivel több. Nagyon-nagyon. 
Balázs Jóska lemaradt, Márkus Béla mise közben megy vissza hozzá. 

Segíteni. Fél a portól, ami megfertőzheti a sebét.
Jóska felesége, Kati is fölér.
Szeretetmise.
Aki itt van, hogyne.
Pálos rendház maradékának templomnapi búcsúja. Búcsút nyerünk-e 

itten, örökre?
Ostya, atyánk kezéből. Krisztus teste.
A végtelen fog körbe. Erdő, ég, romtemplom fala, fűcsomós padlója, 

embermeleg, szeretet.
Igen, arról beszél. Hogy itt eggyé válunk. Szent Pál rendjének e gyö-

nyörű kegyhelyén. Eggyé, mi porszemek e végtelenséggel. Egybeolvadó 
Isten, ember, természet.

Természetistent hogy említene Atyánk! Neked jut eszedbe.
Ne.
Igen.
Isten természete.
Ebben az egységben, egyetemben… Ki az Úr.
Urunk.
Mindenható.
Atya Úr Isten.
Szépség.
Szenvedés.
Jóska föl bírt jönni?
A végire tán ideér.
Nem lehetett leállítani, mégsem tudott. A zsíros kenyérből azért jutott 

neki is.
Az atya szentbeszédének lényegét akkor rögzítettük. Jól, nem jól; így.
Az oltár cserkészoltár, erdei remeteoltár, a mise tábori (emberszeretet-

tel teljes) istenimádás. A Pannonhalmáról Tihanyba helyezett atya arról a 
tökéletes – Isten adta – természetről szól, mely (most, itt, olyan érzékel-
hetően) körülöleli a búcsús tömeget, s amelyből kilépni, melyet elpusztí-
tani, melynél különbet tervezni s építeni (kísérelni) oktalanság.

Istentelenség.
Azon túl, hogy bűn. 
Magad ellen! 
(Mert hogy Isten ellen.)
Salföld fölött a rengetegben.
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Korzenszky?
Korzenszky.
Nem akárki vitt bennünket közelebb hozzá. Gazsi.
Nyugszik.
Atyánk pedig… viszi tovább… azt a szellemet, amely nélkül minek ez 

az egész. Csak így érdemes. Lehetséges. Szabad.
Szellem! Micsoda lélek. Tisztaság. 
Imádkozzunk és dolgozzunk (vagy: fordítva) – netán: egyszerre. Előbb, 

utóbb. Mindenképp.
...Majd: Korzenszky 70.
Isten, Isten.
Tihanyival? Balatonival. Füredivel, csopakival, badacsonyival, szent-

györgyhegyivel, somlaival.
Ha Őt élteti, minket is óv.
Hogy belénk rögzült az a pár kép e jó másfél évtizeddel ezelőtti erdei 

búcsúból?!...
Belénk égette. 
Gazsi és Jóska halála?
Ami mindezt öleli. 

Figula: hiányzik a közép bora
Hogy jó a bora, hamar megtudtam. Bakonyi-balatoni magyarként – hál’ 

Istennek – körbekóstoltam a borvidéket, s Figula fehérborai rendre levet-
tek (volna) a lábamról (ha nem teszem le idejében a boros kupát). Hogy 
vállalkozása sem akármi, lassabban tudtam meg. Nem gazdasági, kft.-vo-
natkozásban; emberileg.

Családi gazdálkodó a legjobb értelemben: nemcsak azért, mert asz-
szonyával és fi ával együtt tervezi, irányítja, végzi a munkát, a vállalkozás 
jövője is a család – fi a jóvoltából. Mert így már érdemes hosszabb távon 
megtérülő beruházásba is fogni.

Figula-pince Balatonfüred történelmi pincesorán, a Meleg-hegy olda-
lában fekvő Szőlőfőn. Néhány öreg pince, az övé új, a többi helyén nyara-
ló. Füred fölött a táj valamennyire még az eredeti szőlőhegyi hangulatot 
idézi.

Az 1993-ban alapított családi szőlész-borász vállalkozás első pincéje 
az első időkből való, itt készül a bor: a korai, amely Márton napján már 
pohárba s palackba kerülhet, meg az is, amelyik két évig érlelődik. Mel-
lé újabb épült, elsősorban palackozóként és borraktárnak használja. Ha 
nem lenne (fi a jóvoltából) folytatás, elég lenne – nekik, mikrobiológus fe-
leségével – az első pince. Ám így már érdemes előbbre tekinteni – mondja 
a gazda, aki 2000-ben az év bortermelője, 2003-ban az év szőlősgazdá-
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ja volt, aki hazai s nemzetközi borversenyek díjainak sokaságát szerezte 
meg.

Az időjárás függvényében 130-160 ezer üveg bor kerül ki évente a Fi-
gula-pincészetből. A szőlőfői pincébe egy évben 12-13 ezren látogatnak 
el egy kis Figula-féle borkóstolóra, amely elsősorban szakmai, bemutató 
jellegű – etetés, itatás, nótázás nélkül. (Utóbbira mondhatni: kár! …Nóta 
nélkül a bor: alkohol.) A 21 hektáros gazdaságból hatan élnek meg. Fe-
lesége, a szintén borász Fecser Edit magánlaboratóriumával a környék 
gazdáinak segít abban, hogy minőségi bor kerüljön ki pincéikből. A stafé-
tabotot a gazdától fi a, Mihály veszi át, akivel a borbemutatókon és a Fi-
gula-szőlőkben (Füreden, Pécselyen, Szőlősön) egyaránt találkozni lehet.

– Ahhoz, hogy befektessen az ember, látni kell, kire hagyhatom az 
értékeket! Nem elég az eszközigény. Ott érdemes fejleszteni, ahol van 
folytatás. Ha a feleségemmel ketten gazdálkodunk, 8-10 hektár, meg ez a 
pince, kész! Ekkora cégből viszont már meg tud élni  hat ember; legalább 
kettőt-hármat mindegyik kis pincészet el kellene hogy tudjon tartani. Ret-
tenetes összegeket kell befektetni és soká térül meg! – magyarázza (2007-
ben) a füredi borász, mi az, amiért már van értelme… nagyobbra törni. 

Vagy harminc cég áll jól, az ágazat viszont hihetetlen mélyponton van 
– sorolja tovább. 220 ezer hektár hazánk eredeti szőlőterülete, az unióba 
lépésünkkor 80 ezer hektárnyi volt, használható szőlőültetvény viszont 
csak 60-65 ezer hektár lehet. 

– Jele sincs annak, hogy valami történne! A 80 ezer, amivel beléptünk, 
megmaradhatna. Egy ilyen országban támogatják a kivágást... Egy hektár 
szőlő a nagy kézierő-igény miatt egy ember megélhetését kellene, hogy 
nyújtsa! Ráadásul aki kivágja a tőkét, elveszti a telepítési jogot. 

A Balatonnál – egyelőre? – nemigen találkozni szőlőkivágással. A 10 
ezer hektárnyi Balaton-vidéki szőlőültetvény 70-80 százaléka életképes. 
Iszonyú a beépítettség a régi szőlőhegyeken, 80-100 négyszögöles telke-
ket osztogattak ’legyen mindenkinek saját Balatonja’ jelszóval. Ezt to-
vább fokozni bűn lenne – gondolja sok-sok egészséges szellemű, felelős 
gondolkodású emberhez hasonlóan Figula Mihály. Pécsely, Tagyon, Zán-
ka körül jókora szőlőtáblák közt kanyaroghat az ember, de állapotuk már 
nem olyan kiváló. A szőlő ára pedig elképzelhetetlenül mélyre zuhant. 
Egy konténer (négy tonna) szőlőért húsz-harminc éve Zsigulit vehetett 
a gazda, ma ugyanennyiért rendesebb biciklit kaphat, mert a termelési 
költség töredékéért lehet csak eladni. Hogy ösztönözne a jelenlegi helyzet 
hosszú távú tervezésre? – teszi föl a költői kérdést.

– Pedig a magyar bor megítélése az elmúlt szűk két évtizedben vál-
tozott. Szétszakadt a mezőny. Világszínvonalú a hazai bor nyolc száza-
léka, 40-50 ismert pincészeté, világversenyek komoly díjait nyerik el, el 
is adható, de ezt az 1000 forint fölötti árat nálunk csak szűk réteg tudja 
megfi zetni. Változott a borkultúra, jó szaklapok jelennek meg, egyre több 
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az igényes borivásra csábító vendéglő. Nagy baj viszont, hogy hiányzik a 
jó közepes, az üzletekben 4-500 forintért árult „mindennapok bora”! És 
gyönge az a polgári osztály, amely meghatározza a társadalmat. Az extra 
és a nagyon rossz bor fogy! Az emberek nagy többségének nincs pénze az 
igazán jó borokra. A polgári középréteg hiányát érzik a borászok is. 

Magyarország-nézet: szőlőfői pincéből.
Épp elég pontos. 
…Hiányzik mindenhonnan. (A polgári közép, a polgári középnek bort 

termelő jó közepes pincészetek sok-sok száza, ezre borvidékről borvidék-
re, szerte a hazában…) 

A nemzetgazdaságnak kellene erősödnie – véle a füredi borosgazda.
– Ha nem bizakodnék, nem csinálnám! De mit kezdjen az ember az 

olyan támogatási lehetőséggel, amelyet manapság kínálnak: pénz adnak 
a gazdának, hogy olyan gépet vegyen, amely gyökerestől kiszedi a szőlőt?

Kiherélni a magyar szőlőtermesztést, bortermelést?  
(Figula 2008-ban váratlanul elhunyt. Pincészetét – özvegye segítségével 

– fi uk viszi tovább.) 

(Részlet Sarusi Mihály készülő balatoni könyvéből). 



Mosonyi Kata

Elsáncolt remény
                              Dragomán Györgynek

Sebezhetőségem 
várfokáról lenézek,
a játszma tart,
a folyamat visszafordít-
 hatatlan.

S ha a kivédhetetlen
ütések elérnek,
a kitárt kart
a bástya mögé rejtem lát-
 hatatlan.

A gyalogosok védelmében
előre lépek,
lovam takar,
váratlanul elsáncolom
 a reményt.

Már nem zavar, ha más
átlósan lépne helyemben,
lassan kisétálok 
a fehér királlyal
 zsebemben.



SZÁMUNK SZERZŐI

Pollágh Péter (Tatabánya, 1979) József Atti-
la-díjas költő, esszéista, újságíró. 1987 óta ír, 
1995 óta publikál. Verseit eddig szerb, bolgár, 
francia, szlovák és horvát nyelvre fordították 
le. Szerkesztette a JAK-füzeteket, jelenleg 
a Prae folyóirat versrovatát gondozza. Leg-
utóbbi antológiák: Az év versei (2014), Szép 
versek (2014). Legutóbbi kötetek: Vörösróka 
(2009), A Cigarettás (2010).

Tóth Kinga (1983, Sárvár) a Tóth Kína Hegy-
falu formáció frontembere, kísérleti zenével 
és hangköltészettel is foglalkozik. A Pannon 
Egyetem bölcsészkarán német bölcsész, 
nyelv- és irodalomtanár, a Budapesti Kommu-
nikációs Egyetem kommunikáció és média-
tudomány szakán mesterdiplomát szerzett, 
a Kodolányi János Főiskolán újságíró-lap-
szerkesztő és német nyelvtanár alapképzést 
végzett. 

Szirmai Péter (Budapest, 1970)  tanulmányait 
az Ybl Miklós Műszaki Főiskola Építőmérnö-
ki Karán végezte, jelenleg a környezetvéde-
lem területén dolgozik és ír.

Bíró József (1951, Budapest) munkáival 1982 
óta szerepel Magyarországon és külföldön.  
Nemzetközi művészeti fesztiválokon, rendez-
vényeken performance-okat mutat be.

Kilián László (1961, Várpalota) a veszprémi 
Művészetek Háza igazgatóhelyettese.

Szegedi Kovács György (1959, Szeged) Szé-
kesfehérváron él.

Szikra János (1954, Bácsalmás) művelő-
désszervezőként dolgozik Székesfehérváron.

Kántás Balázs (1987, Budapest) verseket, 
versfordításokat, kritikákat 2007 óta közöl, 
első kötetei 2008-2009 folyamán jelentek 
meg, többek között Paul Celan költészetének 
egyik legújabb magyar fordítója. Doktori ér-
tekezését idén védte meg. 

Bence Erika (1967, Bezdán) egyetemi tanár 
az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi 
Kar Magyar Tanszékén.

Brassai Zoltán (1948, Mosonmagyaróvár) 
irodalomtörténész, középiskolai tanár.

Hörcher Eszter (1984, Budapest)

Mosonyi Kata kritikus, Budapesten él.

Mészáros Ernő (1935, Budapest) a Magyar Tu-
dományos Akadémia rendes tagja. Zircen él.

Novics János (1974, Mosonmagyaróvár) a 
Port.hu munkatársa. Budapesten él.

Rábel Zsófi a (1983, Siófok) verseskötete, 
Várás, ébredésre címmel jelent meg 2010-
ben,  Szegeden, a GeolArt Kiadónál. A Pá-
pai Református Kollégium diákja volt, majd 
a Szegedi Tudományegyetem magyar és kom-
paratisztika Szakán végzett. Jelenleg Veszp-
rémben él.

Pusztay János (1948, Szombathely)  nyelvész, 
egyetemi tanár, az uráli nyelvek és népek ku-
tatója, költő,  műfordító.

Madár János (1948, Balkány) Tokajon, Bá-
tonyterenyén és Budapesten él párhuzamo-
san. A Rím Könyvkiadó vezetője.

Sarusi Mihály (1944, Békéscsaba) József At-
tila-díjas író. Balatonalmádiban él. 

Sisak Beáta (1982, Veszprém) Németország-
ban él és fotózik. 
„A fotózást elég későn találtam meg, bár a 
művészetekhez mindig is vonzódtam. Sokáig 
zongoráztam, majd színjátszó körökben sze-
repeltem. Mindkettőt elég komoly beleéléssel 
műveltem, de végül mégsem arra vitt az utam. 
26 évesen kezdtem el fotózni egy óceánjáró 
hajón portréfotósként és jelenleg is fotós-
ként dolgozom Németországban. Az elmúlt 
egy-két évben nagyon el kezdett érdekelni a 
streetfotózás. Fotóstúráimon folyamatosan a 
fény és a forma összhangját kutatom. Kere-
sem a spontán pillanatokat, amik általam tel-
jesen más „megvilágítást” nyernek. Ebben az 
évben német artweboldal is felfi gyelt a mun-
kámra, ahol képeimet értékesítik.”


