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KOMPLETÓRIUM TRANSYLVANIAE
Szerepfelfogás és történelmi tapasztalat.
Két példa: Kovács András Ferenc és Láng Zsolt

A Nyíregyházi Fôiskola Irodalom- és Nyelvtudományi Intézete, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tagozata, A Vörös Postakocsi folyóirat valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Írók Társasága 2009. májusában konferenciát
szervezett a Nyíregyházi Fôiskolán Kovács András Ferenc és Láng Zsolt könyveirôl Kompletórium Transylvaniae — Szerepfelfogás és történelmi tapasztalat címmel. A konferencia célja az volt, hogy a középnemzedék két kiemelkedô alkotójának mûvei
kapcsán a kortárs irodalom két különösen termékeny jelensége, a posztmodern szereplíra és -mágikus historizmus vagy posztmágikus próza kérdéskörének legfontosabb tapasztalataira rámutasson.
*

A politikum és a történelem értelemképzô aspektusainak feltárása — ami az elôbbit
illeti, hosszas bizonytalanság után — az elmúlt néhány év meghatározó kérdésköre
lett az irodalomtudományban, valamint a kortárs irodalom recepciójában. Márton
László ma már klasszikusnak tekinthetô, a posztmodern történelmi érdekeltségû
elbeszélésekrôl szóló tanulmánya óta, melynek egyik vizsgált alapszövege volt Láng
Zsolt Bestiárium Transylvaniae címû munkájának (akkor még egyedül hozzáférhetô)
elsô kötete, meggyôzôdéssé érett a prózafordulat utáni elbeszélések történelemszemléletének, -felfogásának és érzékenységének átalakulása, a mágikus realizmus eszközkészletének a historizmus irányába való átstrukturálódása. Láng Zsolt
még lezáratlan regényfolyama (-ciklusa) mára talán még több kérdést fölvetô alakzattá szervezôdött át, mely ráadásul a kötetek megjelenésekor még beláthatatlan formációba is rendezôdött a szerzô idôközben olvashatóvá vált újabb
novellásköteteinek kontextusában.
A politikum (hosszú, viszonylagos háttérbe szorulás után) az elmúlt idôszakban
került újra az irodalmi diskurzusok fôsodrába, vagy annak közvetlen közelébe. Közrejátszik ebben a közelmúlt néhány, fiatal irodalmárok által szerkesztett kötete, mint
a munkásmozgalmi antológiák szöveganyagát közlô Munkás, paraszt, értelmiség munkaverseny lázában ég, vagy A mûvészet a Kádár-korban és a Sztálinizmus irodalma Romániában címû tanulmánykötetek, vagy Sári B. László a politika és az irodalom
viszonyát tágabb perspektívában tárgyaló Hattyú és görény címû munkája, valamint
Selyem Zsuzsa újabb esszéi, melyeket a Fehérek közt címû kötetében tett közzé. Politikum és történetiség egyaránt központi formálója Kovács András Ferenc költészeti
törekvéseinek, lírai szerepjátékainak. Utóbbi jelenség a lírai beszédmódok felsokszorozódását eredményezi egyetlen, termékeny költôi mûvön belül, melynek komplex (irodalom-) történeti vonatkozású imitatív kódrendszere több nagy (irodalom-)
történeti narratívaként is értelmezhetô. Sajátos, több olvasásmódot és irodalomértést egyszerre aktivizáló, szintetizáló jellegû kánonja a kilencvenes évek egyik legsokrétûbben értett és leginkább feltáratlan jelensége.
Nem utolsósorban megkerülhetetlen tény az is, hogy a két szerzô ugyanannak
(ugyanazoknak) az irodalmi mûhely(ek)nek a képviselôje: egyrészt irodalmunk fél-
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Ú t i r á n y — K o m p l e t ó r i u m Tr a n s y l v a n i a e
múltjának, azaz a második világháborútól a rendszerváltásokig tartó idôszakának
egyik legfontosabb pályaindító fórumában, a Forrás-könyvorozatban debütáltak,
nagyjából egy idôben, aminek okán a ritkán és óvatosan emlegetett negyedik Forrásnemzedék tagjainak tekinthetôk mindketten, másrészt a marosvásárhelyi Látó folyóirat szerkesztôiként évek óta az egyik legrangosabb irodalmi fórum meghatározó
alakítói — ilyen módon a tanácskozás feltételezett eredményei között e mûhelyek
széttartó pályák mentén is történô alakulásának beláttatásával is számolunk.

*

Antal Balázs

2009. május 8.
(Nyíregyházi Fôiskola ’A’ épület, I. emelet, Rektori Díszterem)
Köszöntôt mond Jánosi Zoltán, a Nyíregyházi Fôiskola rektora

10.00 Elsô ülésszak. Elnököl János István
Kulcsár Szabó Ernô (ELTE BTK): Függôség és elkülönülés (Az irodalom és a politika
autopoézise)
Oláh Szabolcs (DE): Szerepek (?) archiválása a lírában (Kovács András Ferenc: Kicsiny keresztény triptichon; W. Sh. eladja könyvtárát, Én, Scardanelli)
Harmath Artemisz (KGRE): Komolyan tettetni komolyságot. Kovács András Ferenc és a
kortárs magyar költôi mítoszteremtés
Gerliczki András (NYF): A beszélô identitása (Kovács András Ferenc: Az És Christophorus énekelt címû kötetrôl)
12.00 Vita

14.00 Második ülésszak. Elnököl Onder Csaba
Balázs Imre József (BBTE, Kolozsvár): A dialógus koncepciója az Éneklô Borz-projektben
Mester Béla (MTA Filozófiai Kutatóintézet — NYF-BTK Filozófia Tanszék): Szent
Patrick gyöngye Salamon zsírjában, a Poklos partján — Középkori eredetû intertextuális
elemek Láng Zsolt: Perényi szabadulása címû regényében
János István (NYF): A bestiárium, mint történeti képzôdmény, és a Bestiárium, mint kortárs narratíva. Láng Zsolt Bestiáriumai
Antal Balázs (NYF): Szerep, narratíva és az idôlátás képessége. Expozé Láng Zsolt novelláiról
16.00 Vita

17.30 Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Kamaraterme: Kovács András Ferenccel és Láng Zsolttal Onder Csaba beszélget .
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Oláh Szabolcs
Irodalom: a saját jelennel egybeesés lehetetlensége
Kovács András Ferenc: Die Kunst der Fuge

Ez a dolgozat az idézés és az ismétlés betû szintû eseményeirôl szól: ezekrôl a szövegszerû beíródásokról nem szerezhetô érzéki bizonyosság, ezért nem ellenôrizhetôek, nem uralhatóak. Írásom ennyiben érinti az irodalom és a politika viszonyát
is: az irodalmi szöveg átrendezôdések tárolója, ezeknek az átalakulásoknak egy része
az érzékek számára észlelhetô, márpedig ezek a dinamikusan felépülô figuratív viszonyrendszerek olyan egyediséget határoznak meg, amely éppen az érzékelhetôsége miatt még mindig kisajátítható a jelentéskeresô olvasás számára. A
hangzásalapú derivációk viszonyrendszerében kiépülô figuráció érzékelhetô egyediség, éppen ezért a jelentéskeresô olvasás számára alkalmat ad arra, hogy feltételezze, az irodalom egybeesik saját jelenlétével (ez az érzékelhetô figuráció szintjén
akár igaz is lehet). Egy ilyen egybeesésnek (az irodalom tartós jelenlétének) a feltételezése már elmozdulás a nyelv reflexív birodalmától az aktuális cselekvés felé (a
nyelven kívülre, a jelentés felé). Kísérletet teszek olyan líraolvasásra, melynek során
akadályokba ütközik az elmozdulás a nyelven kívüli felé, éspedig azért, mert ez az
olvasás nem tud úrrá lenni az érzéki bizonyosság számára meghatározatlanul maradó
(nyomszerûen beíródó, de az érzékek számára jelen nem lévô) szövegviszonyok romboló erején. Ez a megközelítés megkérdôjelezi azt a bizonyosságot, hogy azt szokás
igaznak venni, ami jelenségként érzékelhetô.
Kovács András Ferenc Die Kunst der Fuge c. költeménye a megnyilatkozás alanyának meghatározhatatlanságával kapcsolódik témánkhoz. A költemény elsô tömbjében az „én” a saját jelenlétérôl a rajta kívüli testek érintésében szerez érzéki
bizonyságot, ám kiderül, hogy a véletlenszerû taktilis viszony akarása felszámolja a
saját jelen egyediségét.
„Betódul akkor céltalanba habzó
Hûs függönyök frissen mosott
Barokkos fodra közt a kinti fény:
Fölsebzi néma, nagy, súlyos szemem...
Fölnyitja újra:
Még vagyok.
Majd semmi sincs, csak én.
Vagy én se már.
Mert látni kell:
Csak ezt akartam, ezt
Ki véletlen kis érintésbôl értem
Gyerekkezek beszédét, hallgatását,
S ha nôi ujj tapintja lázba bomló
Homlokom... Hát olvadj szét
Tûnj át tekintetembe
Halandóságok édes hályoga:
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Boldog ablakon ciráda, hajlongó
faág! Ó, halhatatlan horzsolások: ó, hány
Hangjegy cikázik angyal bársonyán...”

Jelenlétérôl a beszélô elôbb saját maga elé táruló látványa alapján bizonyosodik
meg. Lehunyja szemét, újra felnyitja, s akkor már semmi más, csak a grammatikai
alany van jelen. Az újabb sor a grammatikai „én” jelenlétét tagadja, de a sorban leírva szerepel az „én” szó. A „Mert látni kell:” verssor következtetést mímel, s közben az önmagunkról való érzéki megbizonyosodás szükségességét állítja. Modálisan
és pragmatikailag körülményes beszéd mondja ki a tudat és a külvilág közvetlen
egybeesésének lehetetlen voltát, a közvetítés szükségességét, s azt, hogy amihez a
közvetítés vezet, soha nem azonos a közvetítéssel összekötött két elem egyikével
sem. „Majd semmi sincs, csak én, / Vagy én se már. / Mert látni kell: / Csak ezt akartam, ezt / Ki véletlen kis érintésbôl értem / Gyerekkezek beszédét, hallgatását, / S ha
nôi ujj tapintja lázba bomló / Homlokom...”. Beszédrôl, hallgatásról a költeményben
a gyerekkezek beszédeként és hallgatásaként van szó, azaz nem elsôsorban a verbalitás síkján, a nôi testtel érintkezés képzete már teljesen függetlenedik a verbális
nyelvtôl. Itt hirtelen váltás következik be: a nyelv aposztrophikus használatával az
akarás egy újabb — most verbális aktusa — veszi kezdetét („Hát olvadj szét / Tûnj át
tekintetembe / Halandóságok édes hályoga: / Boldog ablakon ciráda, hajlongó /
faág!”). Az aposztrophé célja, hogy — megszemélyesítéssel társulva, s elfedve önmaga
aposztrophé voltát — a trópusok nyelvén megteremtse a megszólított tartós jelenlétének illúzióját, amelyre utóbb a megszólító már úgy hivatkozhat, mint valóságos jelenlétre, ami a maga számára is a jelenlét érzéki bizonyságaként szolgál. Hiszen aki
aposztrofál, egy bizonyos helyzetet akar létrehozni: azt akarja, hogy nyelvhasználata
hívjon létre egy helyzetet, melyben elérhetô, hogy a megszólítással jelenné tett alávesse magát a megszólító ama óhajának, hogy legyen jelen, s ezzel tanúsítsa az ô jelenlétét is. Ha az olvasó elfeledkezik az aposztrophé szintjén zajló átfordítás tételezô
aktus voltáról (az aposztrophé felszólító módban idézi ide, tehát eljövôként tételezi
azt, ami a jelenben még nem érzékelhetô), akkor a jelölô szintjén zajló átalakítást (a
trópust) szimbolikus állítássá rögzíti. Ez esetben a megszólított „te” jelenlétének illúzióját egy elképzelhetô képzet érzéki bizonyossága erôsíti („Boldog ablakon ciráda, hajlongó / faág”); az így elôálló nyelvi fenomén tulajdonságjegyeinek
érzékelhetôsége viszont már elégséges feltételt szolgáltatnak ahhoz, hogy az „én”
identifikálja önmagát (s az akarása éppen erre irányult). Ám a költemény a képzetek érzéki megragadhatóságát megnehezíti, mert összekuszálja a hozzáférkôzés mediális viszonyait. A faág által az ablaküvegre vésôdô jelek érzékelhetôk
horzsolásokként (tisztán taktilis kapcsolat), hangjegyekként (taktilis és auditív kapcsolat) és hangokként (tisztán auditív kapcsolat) is: „Ó, halhatatlan horzsolások: ó,
hány / Hangjegy cikázik angyal bársonyán...”. A „halhatatlan” szóban akarva-akaratlan is felhangzik a „hallható” szó, ebben az önkényes, de nehezen elkerülhetô
megközelítésben az el nem múló sebek látványa nem marad tartósan a kifejezéshez
rendelhetô érzéki képzet, mert szinte halljuk a horzsolásokat, melyeket az üvegen ejtenek a faágak, ráadásul ezek hang nélküliek, így már ismét nem halljuk, hanem inkább látjuk ôket. A képzet érzékelhetôségének bizonyossága felszámolódik az
egymást váltó, sôt törlô érzéki szintek összjátékában. Az üvegre vésett jel többféle érzékelhetôsége tehát a jellétesülés és a jelbefogadás mediális helyzetének különbözô
közvetítettségében válik lehetôvé: tehát az érzékelés, a tapasztalat kitermel egyfajta
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pótlékot, többletet, de paradox módon az érzékelés éppen erre a fölöslegre irányul.
Amit érzékelünk, nincs teljességgel jelen. Valahogy úgy, ahogyan az ablaküvegre vésett jel is hozzáférhetôvé teszi az érzékek számára az ablaküveget, ám miközben valami másnak az érzékelését lehetôvé teszi, aközben saját funkciója (az átlátás
biztosítása) és legsajátabb tulajdonjegye (láthatatlansága) elérhetetlenné válik az érzéki bizonyosság számára.
A tárgyalt képzet azonban idézetként is olvasható: „A lég / finom üvegét / megkarcolja pár hegyes cserjeág.” Sok persze a különbség. Ami a Téli éjszakában „egy kis
darab / vékony ezüstrongy — valami szalag —”, itt „angyal bársony”; ott a külvilággal való, taktilis viszonyon alapuló egybeesés lehetetlensége élesebben megfogalmazott („annyi mosoly, ölelés fönnakad / a világ ág-bogán”). Azonban számomra
most csak az idézettség megállapítása lényeges. A Die Kunst der Fuge és a Téli éjszaka
olvasása közben gyakori érzés, hogy az olvasó nem hisz az érzékeinek: a költemény
nem enged megbizonyosodni arról, hogy az egymást felidézô szavak visszhangszerû
feltolulása a belsô hang reakciója volt-e, vagy valóban ezt kellett a lejegyzés után
hallanunk. Ez most csak annyiban fontos, hogy Kovács András Ferenc költeményében a tárgyalt képzettel záruló elsô tömb után — tipográfiailag is hézag hagyásával — az „én” azt kérdezi: szerezhet-e saját arcáról érzéki bizonyosságot. Majd ismét
hézag következik, s új lapon kezdve azt állítja: az idézés, az ismétlés nem képes erre.
Az idézet arccal és hanggal lát el: azt is, akit idéz, és azt is, aki idéz. A felidézô az idézésben a nyelv alapvetô idôbeli struktúráját tapasztalja meg: a felidézô nyelv újra és
újra képtelen arra, hogy egybeessen azzal, amit felidézve megnevez. Ez a különbség
szükséges az idézetként érzékeléshez: az emlékezeti pótlék egyszerre tölti ki az egykori és a mostani beszédesemény közötti hézagot, s teszi tapasztalattá felidézô és felidézett feltétlen önazonosságának lehetetlenségét. Az idézésben lévô soha nincsen
jelen.
„Arcom kié?

Citátum nincs reá, zsoltárban áldó
Vers — sem oltalom.

Hangok, jelek ha vannak: hó és orkán.
Nem új tavaszban fújtató orkeszterek,
Csak csendesült kavargás, szent kopárság,
Csak téli oratóriumok.”

Nem magától értetôdô, hogy a „hangok, jelek” azonosíthatóak-e önmagukban tételezhetô egységekként (vendégszövegekként, mûfaji azonosításokként, nevekként).
Erre a költemény számos mozzanata figyelmeztet. A „Hangok, jelek ha vannak:” szerkezet eleve a feltételezettség létmódjába helyezett. Utána kettôsponttal elválasztva áll
a „hó és orkán.” (így, ponttal végzôdô, verssort és mondatot is lezáró szerkezetként).
Ettôl elválasztva, új sorba írva található a „Nem új tavaszban fújtató orkeszterek”, s
megint új sorba tördelve a „Csak csendesült kavargás, szent kopárság, / csak téli oratóriumok.” szerkezet. Nem indokolt, hogy a kettôspont utáni részt végig a kettôspont elôtti rész értelmezôjeként olvassuk. Az sem kötelezô, hogy a „Nem...” és a „Csak...”
kezdetû részek között vonatkoztatást, méghozzá ellentétezô megfeleltetést olvassunk. Az is jelentésstabilizáló durva önkényesség volna, ha az olvasó három önálló
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képzetté („csendesült kavargás”, „szent kopárság”, „csak téli oratóriumok”) választaná szét (vagy ugyanezzel a lendülettel közös nevezôre hozná) azt, ami rejtélyes töredékek egymásra tolódásaként jut alakhoz. Az egymásra tolódások egyszerre
zajlanak a hangzás közegében (orkán, orkeszterek, oratóriumok, fújtató, oratóriumok,
ha vannak, tavaszban, kavargás) és az íráskép közegében (az azonos sorkezdés retorikai alakzatával — „Csak... / Csak...” — egymásra vonatkoztatott egységeket szét is
választja a külön tipográfiai sorba tördelés). Ezek a szövegszerû bonyodalmak azonban még mindig a hangzás, a szótagok és az íráskép szintjén helyezkednek el. A
három képzet egyedi érzékelésének bizonyosságát tehát megnehezíti a közöttük lévô
ismétléses viszony hangzásbeli meghatározottsága. Azonban van itt egy ennél eredendôbb és jóval erôsebben romboló ismétlôdés is: a betû szintjén érvényre jutó
idézettség (ez a felépülés és a lebontódás jóval radikálisabb változatát tartja életben).
Hiszen ki tudja megmondani, hogy az orkán, orkeszterek, oratóriumok, fújtató, oratóriumok, ha vannak, tavaszban, kavargás szavak ismétlôdô elemei éppen melyik
szóból jönnek. Azaz pontosan melyik szónak melyik része ismétlôdik meg például
a „oratóriumok” szóban? Az ismétléses inskripció nem érzékelhetô volta következtében kivitelezhetetlen a hangalapú derivációk figyelemmel követése.
Ahol irodalom jegyzôdik fel írásban (ahol az irodalom különbözik az írásos feljegyzéstôl), ott a megnyilatkozás alanya már mindig az egymásra tolódó, egymásra rétegzôdô szövegdarabok nyomszerû játékába íródik bele. Ennek a beíródásnak nincs
önmagától elidegeníthetô, magában felmutatható szerkezete, amelyben „a” beíródás folyamata végigkövethetô volna. Kétséges tehát, hogy lehetséges-e „az” idézet
(mint egy mû határain kívül helyezett kód) olvasása.
Az „Arcom kié? / Citátum nincs reá” tehát olvasható annak jelzéseként, hogy az idézés nem stabilizálja a beszéd alanyát, pontosabban: a beszéd alanya nem rögzül azonosítható alakzatba (melynek egyediségét eredete, hovatartozása, birtokviszonyai
garantálnák). Ezt az azonosítást nem végzik el az idézetek, jóllehet ezt szokás gondolni (s meg is szoktunk feledkeznie errôl, amikor az idézést arcadásra használjuk).
Az irodalom igazsága nem arról ismerszik föl, hogy a szövegbeli képzeteket sikerül
valamely látványi tárgyiasság konkrétságára vonatkoztatni. Talán ezzel hozható kapcsolatba a költemény záró tömbje is. Istenhez forduló könyörgést olvasunk. A közösségnek hangot kölcsönzô többes szám elsô személyû beszéd kérése arra
vonatkozik, hogy a megszólított legyen jelenvaló a megszólítókban, akik itt azonban
nem individuális egyediségük szerint, hanem eszközzé váltan, az isteni kegyelem
fuvalmától átjárt, megszólaltatott hangszerekként jelennek meg.
„Tégy orgonáddá minket, Istenem,
Leheld magad magasló sípjaidba,
Rendelj belénk zenét, komor fuvalmat:
Ingyen süvítsen rajtunk át kegyelmed,
Mint imbolygó hegyek között sötét vihar,
Vagy ûri szél test és lélek között,
A szív letarolt sziklaszorosában.”

Az egész költeményre jellemzô, hogy képzetei jellegzetesen nem az irodalomra
utalnak; nem az írás, nem az olvasás topikus képzetei. A szakrális közösség tere, a
templomban megszólaló orgona, a zsoltárt éneklô gyülekezet, a lutheránus zeneszerzô klasszikus instrumentális zenedarabja persze felidézôdik (ez utóbbi már a
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költemény címében is, illetve az elsô tömbben említett hangjegyek révén akár kottaként is). A megszólaltatott orgonasíp képzete segíthet érzéki dologként elképzelnünk azt a kifejezést, hogy „ingyen süvítsen rajtunk át kegyelmed”; erre a segítségre
azért szorulunk rá, mert errôl a nyelvi fenoménról önmagában nem szerezhetô érzéki bizonyosság. Az utolsó négy sor képzeteibôl hiányzik az artikulált zenei hangzásra utalás. A tömb központi katakrézise az érzéki bizonyosság számára elérhetetlen
kegyelem érzékivé tevése (?) a hegyi vihar képzetében vagy a test és a lélek között
süvítô ûri szél képzetében. A hegyi vihar materiális jele tud lenni egy olyan fenoménnek, amelynek érzéki léte nem adott, de adódik a trópusban, hiszen ez a pótlék
éppen ezt a materiális jelet szolgáltatja az érzékelés számára. A tapasztalatnak szüksége van erre a trópusból származó többletre, amelyen létrejöhet. Azonban az ûri
szél süvítése test és lélek között aligha bizonyul az érzékelés számára igazolhatónak.
Erre a második képzetre az elrendezése révén („vagy” kötôszóval bevezetve, az elôbbi verssorral egyenértékû új verssorba tördelve) az a feladat van bízva, hogy megismételje az elôbb még eredményesen mûködô trópust. Ám a költemény e részét
kitevô figurációk rendszere mögött nem olyan ismétlôdések állnak, amelyek elvezetnének a jelölés rendszerszerû jelentésének megszilárdulásához (és a mimetikusan
érzékelhetetlen elemek érzékelhetôvé válásához). A „szív letarolt sziklaszorosának”
érzéki léte ugyancsak aligha megragadható. Éppen ellenkezôleg: figurációk hátterében mûködô ismétlések széttagolják a jelölési rendszert, s az ismétlôdô katakrézis
retorikájának ezt a romboló hatását semmilyen tekintély nem korlátozza.
A fenti elemzés tanulsága — az emberi önalakítás, a szerep, az irodalom és a politika összefüggésben is — kifejthetô: ezúttal az irodalmi antropológia nyelvén.
Vajon tárgyiasítható-e az, ami képessé tesz a változatos alakok felöltésére? Ez a
szerep problémája az irodalmi fikcionalitás szempontjából.
Az irodalom fikcionalitása azt jelzi, hogy az ember nem lehet jelen saját maga
számára. A fikcionalitás magában foglalja az emberi kreativitást, ám nem engedi
meg, hogy magunkra találjunk abban, amit kitalálással létrehozunk. A fikcionalitás
csak látszata az alakzatoknak, melyeket az emberek magukra öltenek; ezt a látszatot a fikció látszatként tünteti fel, tehát leleplezi, s ezzel megmutatja, hogy nem lehet
tárgyiasítani azt, ami képessé teszi az embert a változatos alakok felöltésére. Az önalakítás eredményeként a sokféle kitalált alakzatot, sokféle nyelvi szerepet nem lehet
valós vonatkoztatási mezôhöz rendelni. Viszont akkor mi ad visszajelzést az irodalmi önalakítás igazságáról? Enélkül a visszajelzés nélkül az önlétrehozás alakzatainak gyújtópontjaként az ember absztrakció maradna önmaga számára. A
visszajelzést az ego ritmusának átállítódásai (az összjáték a strukturált összpontosítás és a végtelen tagolatlanság között), az érzéki tapasztalás egymásba átjáró folyamatai, a magunkon kívül levés testi-lelki tapasztalatformái adhatják: ezekben tárul
elénk a formatív kreativitás ténylegessége (az, hogy gondolataink képesek saját beteljesítésükre). A tevékeny alkotó mindig a saját alkotásának közepén áll, nem állhat olyan horizonton, amelybôl távalt nyílna magára a létrehozott világra.
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Harmath Artemisz
Komolytalan tettetni komolyságot

(A Hazatérés Hellászból és a Mahruh veszése mítoszi olvashatóságáról, kitekintéssel a kortárs magyar mítoszteremtésre)

Mítosz módjára olvasni Kovács András Ferenc Hazatérés Hellászból (Magvetô 2006)
címû kompilációját nagyjából épp annyi elônnyel jár, mint amennyire bonyolítja is
a vállalkozást a sok felmerülô nehéz kérdés azzal kapcsolatban, hogy tulajdonképpen mit is nevezhetünk mítosznak. Mégis érdemesnek tartom a Kavafisz átiratokat
így értelmezni, mert azt remélem, hogy ezzel — paradox módon egy tudományos elôadásban — sikerül bemutatnom valamit e könyv élményszerûségébôl, dinamizmusából, egyszóval a szakmai és közbeszédben egyelôre méltatlanul föltáratlan maradt
értékeirôl.
Hasonlóan, Weöres Sándor különös alkotását is szeretném érvényes kérdésfeltevésekkel megközelíteni; hiszen a két szöveg(együttes) számomra perpetuum mobile
módjára hozta lendületbe egymást és a mítosz fogalmát.
Nem titok, hogy dolgozatom harmadszorra Kovács András Ferenc munkájából
kiindulva, és azt egyrészt a weöresi, modern megoldással, másrészt a kortársak mítosz-interpretációival összevetve a mai magyar mítoszalkotás sajátosságainak fölvillantását is megkísérli.

Miért ál-mítoszok?
Mindkét fókuszba állított szöveget illetve szövegegyüttest — hiszen a Kavafisz
átiratokat csak mint egészet olvasom mítosz módjára — valójában rögtön ál-mítoszinterpretációknak kellene neveznünk. Ál-nak, mert mind a Mahruh veszése és Weöres
Sándor költôi mítoszainak többsége, pl. a Hallgatás tornya darabjai, mind a Hazatérés Hellászból kizárja magát a mítoszvariációk szûkebben vett láncából azzal, hogy jelöletlenül nélkülözi (vagy részben mellôzi, mint Kovács András Ferenc versei) a
mitikus pretextust, tehát egy konkrét dokumentumot, amelynek fordításaként olvastatja magát. Nélkülözi abban az értelemben, hogy az a bizonyos dokumentum,
amelyet citál, sem az archívumokban, sem másutt nem létezik. A Mahruh narrátora
kitalált figura, akár csak az általa elôadott történet. Az ütem istennôjéhez, a virradat
istenéhez, a kelô csillag tündéréhez intézett ódák és himnuszok kitalált ôsmítosz(oka)t idéznek fel és variálnak. Valamely szöveghagyományt, amely ebben a formában szintén nem létezett. Kovács András Ferenc maga költ meg hetvenegy
Kavafisz-verset, melyek szerzôjeként a valóságban is létezett Konsztantinosz Kavafiszt állítja be. Miközben e lírai kompozíciók, egyebek közt, éppen ezzel a nem létezô pretextussal látszanak szavatolni mitikus olvashatóságukért a mûvészi mítoszok
blumenbergi értelmének (mítosz-interpretációk) módjára. Blumenberg meghatározása tehát, vagyis, hogy a mítosz nem más, mint a mítoszon végzett munka („Arbeit
and der Mythos”), igaz is és nem is ezekkel a költeményekkel kapcsolatban: leginkább elégtelen meghatározás. Hogyan olvashatók akkor mégis mítosz-interpretációként a költemények, és mivel szavatolnak ezért?
A Weöres-versek, ha egy konkrét dokumentum felé nem is, ám valamely meg nem
nevezett mítoszvariánsok felé mégis nyitnak: különbözô teremtés és áldozatmítoszok,
özönvíztörténetek, keletkezéstörténetek általános vonásait idézik. Például imitálják,
sokszorosítják, variálják a termékenységmetaforákat, számszimbólumokat. Gondo-
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latritmus és un. „viszonynyalábok” jellemzik ôket. Tehát — Lévy Strauss szavával —
a „felszíni struktúra”, a mód variálódik. A költô így lépteti be mégis költeményeit
a mitikus vagy mítoszi költemény irodalmi hagyományláncába. Így tettet komolyan
komolyságot.
Kovács András Ferenc pretextusa ugyan szintén csak részben létezik (a másik
részrôl csak az implicit szerzô állítja), és a gyûjtemény darabjai, vagyis a versek csak
töredékükben mítosz-interpretációk — amelyek szintén nem egy valamikori, egyetlen hôstörténet-magban érdekeltek — így együtt azonban mégis olvashatók eredetmítoszként. Mégpedig egy nyelv eredetének mítoszaként és magánmitológiaként is.
Hogy hogyan, azt a következôkben részletezem, elöljáróban azonban elmondható,
hogy a mitológiai utalásokkal és történettöredékekkel szemben itt a mellérendelésnek van kulcsszerepe. Annak tudniillik, hogy a versek ebben a bizonyos sorrendben
és együtt egy történelmi személy, Konsztantinosz Kavafisz életének, és életmûvének,
azaz verseinek „történetét” beszélik el.

Miért mítoszinterpretációk mégis?
Mítosz-interpretációnak, vagyis költôi mítoszrecepcióknak legalább négy megközelítésbôl mondható mégis Kovács András Ferenc Kavafisz-kötete, s ebben a
Mahruh veszésével közös halmazt alkot.
1. Elsô lépcsôben, mert olyan szövegek, melyek a különnemû elemeket: a polarizált, heterogén jelenségeket egyazon rendszer szabályai alá vonják, és a konkrét(um)
szintjén összeférhetetlen tulajdonságokat (Strauss szavával: bináris oppozíciókat1:
összeférhetetlen logikai sorokat vagy érzékleteket) egyetlen átfogó, általánosító kijelentésbe/egységbe szervezik. Weöres költészetét ebbôl a szempontból itt talán nem
kell részletesen bemutatni, heterogén elemekbôl (képekbôl, hangsorokból, logikai
ellentétekbôl), un. „viszonynyalábokból” épül fel a hosszúköltemény.2 A Kavafiszkönyv bináris oppozícióihoz pedig a dolgozat további sarokpontjai igyekszenek illusztrációkat szolgáltatni. 2. Második lépcsôben is költôi mítosz-recepciók ezek,
mégpedig a narratív mag, ill. mûfajtól függôen, a meglévô epikai szál okán. Johannes Andreas Jolles3 a történetszerûség és a kinyilatkoztatás beszédaktusainak öszszekapcsolásában látja a mítosz lényegét. A Mahruh veszése egy hajdani csillag
országai pusztulásának története. A Hazatérés kompozíciós gesztusai, az idôrendbe
állítás a költés folyamatát, egy többszörös költôi nyelv formálódásának, keletkezésének történetét beszéli el, jóllehet a narráció töredékesen, a fülszöveg, az életrajz és
versek sorrendjének összjátékában: tehát csakis az olvasásban születik meg.
3.Tagadhatatlan, hogy a mítosz legfontosabb szemantikai-strukturális jegye, mintegy alapmotívuma a tényeknek és tárgyaknak eredetükkel való helyettesítése. Az országok identitása a Mahruh veszése hosszúkölteményben pusztulásuk által képzôdik,
mert csakis megsemmisülésük képeiben értesülünk róluk. Ebben, és a Hallgatás tornya egyéb darabjaiban is a hangzás (pl. az egzotikus országnevek) képzetkeltô, képzettársító teljesítményének köszönhetôen áll elô önazonosság. Az eredetet itt a
pusztulás jelenti, s ez a pusztulás-jelenet, avagy a megsemmisülés egy-egy felvillanó
képe, történettöredéke áll a tárgy: az adott ország helyére. Úgy vélem, nem járunk
messze az igazságtól, ha feltesszük, hogy a posztmodern mítosz-interpretáció egésze
is, a mítosznak ezt a helyettesítô felépítését modellálja. A kortárs textus ugyanis saját
tárgyát kerülô úton, saját eredetével helyettesíti, azaz az irodalmi hagyományban
élô pretextussal, vagy pedig ál-interpretációként ennek indexikus nyomával. Konsztantinosz neve a Hazatérés borítóján a költô teljes költôi hagyatékát idézi meg az ol11
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vasó képzeletében. A név és a kötet paratextusai hitelesítô pretextusként szolgálnak,
pedig a versek jórészét tekintve ezek csupán ál-nyomok. Szorosan idekapcsolódik
egy negyedik ismérv, mégpedig, hogy a szöveg egy a múltra emlékezô gesztusban
(az eredet vagy a hôskor elmesélésében) folyamatos kezdetet teremt. Kortárs mítoszinterpretálóink és modern elôdeik olvasási módjának hasonlósága alighanem
abban mutatkozik meg legmarkánsabban, hogy egy mitikus olvasásban az éppen
történô, keletkezô nyelvre fókuszáltatnak, tulajdonképpen nyelvi keletkezéstörténet beszélnek el. A szemünk láttára formálódó stílusra, illetve a nyelvbôl aktuálisan
felépülô konstrukcióra, jelentésre koncentráltatnak, mégpedig az írásosság médiumának a mindenkori olvasásban beteljesedô idôszerûségében. A mítosznak ezt az
irodalmi sajátosságát modern és posztmodern között legteljesebben Weöres Psychékönyve és Oravecz Imre Hopik könyve címû munkája menti át.
A bináris oppozícióknak köszönhetô lendület
A bináris oppozíciók soha nyugalomba nem jutó libikókája, melyet a mítosz elsô
ismérveként mutattunk be katalizálja a második és harmadik ismérveket is. Vagyis
a fent beharangozott perpetuum mobile-mozgás a költemények nyelvének számos
szintjén feltûnik. Leggyakrabban mégis a nyelvi-gondolati szintváltásokból adódik
ez a mozgás, tehát például akkor, ha a tematikus szintrôl a szimbolikusra váltunk,
vagy például az egyes szövegek jelentésszintjérôl a kötet szerkezetébôl, vagyis a
mûegészbôl következô jelentésekre. Ezek közül a különféle nyelvi síkokat érintô párosok közül most a legfontosabbakat tekintjük át.

I. TÖRTÉNELEM ÉS FIKCIÓ
Elsôként lássuk a múlt és jelen, illetve a költött történet és a valós történetiség oppozícióinak billegését, egymásba fordulását egy mitikus keretben, szorosan összefonódva a beszélô kilétének oppozícióival.
Konsztantinosz Kavafisz, az alexandriai költô korábbi történelmi alakok portrékatalógusán keresztül helyettesíti saját jelenét. Császárok, mûvészek, tudósok portréinak megrajzolásán, a múlt és a jelen fontos figuráin; végsô soron a hagyomány
lajstromozásán keresztül alkotja meg saját költôi identitását. Nagy segítségére van
ebben egy másik eszköz, a versek katalogizálása, dátumozása, amely szintén egyfajta
történeti keret. Kovács András Ferenc számára mindezek a versek, valamint egyéb
filológiai tények (illetve ezek hiánya) együttesen alkotják az új könyv pretextusát.
Mindezekbôl az adatokból és tényekbôl folyamatos kezdetet teremt: az európai
mûveltségnek egy lehetséges, a múltak és a jelen között billegô behelyettesíthetô értékkatalógusát, amellett egy eleddig nem létezett stílust is. (Fontos megjegyezni,
hogy nem mint valamely készet, hanem mint folyamatot, folyamatos keletkezést.)
Weöres hosszúkölteménye a történetiség látszata érdekében egy emlékezô médiumot, „egy lantost” jelent be a szöveg narrátoraként. A „hanyatlás idején élt” fiktív
énekes „Bíbor-Láng-nak nevezi magát”. A történetiség itt azonban történelem elôtti, ál-történetiség: a hitelesítést, vagyis a mitikus olvashatóságot szolgáló nyom. A
szöveg történelmi konkrétumok helyett az általános, de mint konkretizálhatatlan
felé terel. Alátámasztva a feltételezést, hogy a modern mitologizáció (remitologizáció) legmarkánsabb kiváltó oka a történelemmel szembeni csalódás, az abból való kivonulás (Ludwig Klages, Oswald Splengler). A legújabb mitokritika azonban már
nem állítja a mítoszt a történelemmel szembe, s ez lényeges eltérés a modern és a
posztmodern mítoszinterpretációk között.
12

Harmath Artemisz: Komolytalan tettetni komolyságot

Kovács András Ferenc a Psyché weöresi modellje nyomán — mondhatjuk úgy —
csavar egyet az elôadásmódon, amikor egy valós történelmi személy nevét és elôadásmódját (a fordításokban részben megôrzött Kavafisz-stílust) rendeli a kitalált,
költött versekhez, itt-ott mítosz-interpretációkhoz (Oidipusz, Egy másik Odüsszeia, In
memoriam, stb.). Úgy, akár Weöres is hasonlóan jár el Lónyay Erzsébet nevével és
mûvivel. Kettôt csavar, amikor a valós Kavafisz által valójában meg sem írt verseket közöl, ahogyan Weöres tette. Így (ott is és itt is) egy imaginárius, szétválaszthatatlan szerzôpáros keletkezik, melyet ott a Psziché, itt pedig a KAF jelsor fémjelez.
Nem véletlen, hogy „KAF éppen egy köztes, bizonytalan státusú verset (KAF terminológiájában a megtagadott és az elismert közötti) szöveget emel a kötet kitüntetett, központi,
címadó pozíciójába.”4 De a szerzô egyéb kompozíciós gesztusokkal együtt — mint pl.
az Évek Kavafisz életébôl beszerkesztése a kötetbe — valójában hármat csavarint: magából a folyamatból, a versek keletkezésébôl „gyárt”/teremt mítoszt. Ennek is van elôzménye Weöres Sándor gyakorlatában: a dátumozott Psyché-versek Lónyai
Erzsébet naplóját imitálják, ugyanakkor egy költôi nyelv keletkezéstörténetét. Azonban az ajtón kidobott történeti hitelesség és konkrét jelentés, punktualizálható történelmi referencia, mely Kavafisz eredeti görög verseinek antik és világháborús
politikumát érinti, mégis visszakapaszkodik az ablakon: egyidejûleg van kint és
bent, mivel az alexandriai sors az erdélyi kisebbségi lét és történelmi helyzet idôszerûségeit visszhangozza. Sokkal erôteljesebben, mint azt a referenciaajánlat nélkül
álló Weöres-költemények tehetik. A Mahruhban a diktatúra mûvészetromboló korszakát idézô erôszak-motívumok a korabeli közönség számára ugyan nyilvánvaló
utalások, azonban csakis egy a szövegen kívülrôl érkezô megközelítésmód számára.
(Érdekes lenne viszont a Psychét a politikum-történelem és az általános emberi bináris oppozícióinak ilyen kigyúló és kihûlô topológiája szerint vizsgálni.) Hasonló,
punktualizálható és aztán fölülírandó jelentésmozzanatok a Hazatérésben a következô — hangsúlyozottan csakis bináris oppozíciókban érvényesülô, gyakran egyéb
nyelvi szintekkel, tehát például a szerkesztési elvekkel oppozíciót alkotó témák — a
kettôs identitás; kisebbségi lét; szórványosodás, az anyaországhoz való viszony, diszkrimináció, idegen nyelvûség; üldöztetés-elnyomattatás; kisebbségi jogok megsértése; író-klikkek. Az idôrendi sorrendnek a szerzôi csoportosítást átmetszô felállítása
az önhatalmúlag betoldott és kiegészített versek miatt szintén egyszerre szolgál történelmi hitelességet és hiteltelenítést. Ezek alapján tehát látható, hogy a történelem
és a költött történet is bináris oppozícióba rendezôdik. Különösen szembeötlô ez az
Athéni vázlatok vagy a Larisz sírja címû versekben, melyek az örök szépség és dicsôség mûvészi eszményén az egyediséggel, egyszeri, történeti létezéssel szikráztatják
össze. A szobrok egyrészt „történelmi pillanat szülöttei”, másrészt „mind halhatatlan mûremek”. Ugyanakkor mint materiális létezôk és hordozók fölvetik a cserélgethetôség és pótolhatóság erkölcsi és egzisztenciális kérdéseit: „…egymáshoz
olykor meglepôn hasonlók[…] // […] „Kerestünk hát a raktárban két szép, régebbi
szobrot […] átvésettünk rajtuk minden tisztelgô feliratot.”
Ami Térey János mûveinek történetiségét illeti, ô már a Paulusban is ciklikusnak,
jóllehet mindig másképpen visszatérônek mutatta a történetit. Germán mítoszra
épülô tetralógiájában szintén az állandóhoz (a visszatérôhöz) sorolja a történelmi
eseményeket. Mégpedig úgy, hogy egyrészt figyelembe veszi Wagner mester egyéni,
modern kori mítoszértelmezését, ezzel párhuzamosan viszont rögzíti a recepció változékonyságának tényét. Wagner a mítoszt még szembe állította a történelemmel,
mint egy változatlan igazságot képviselô ôsformát a változékony történésekkel szem13
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ben. A wagneri mítosz-interpretáció nem tûrte meg az egyszeri, történeti referencialitást. Térey a történelmit, a történetit, az idôben egyedit számos alkalommal fölmutatja, egy-egy történelmi korszak, esemény, vagy történelmileg-politikailag
meghatározható csoport nyelvhasználata, konkrét nyelvi fordulatai, attribútumai
által fölidézi, ugyanakkor rögtön a mitikusba olvasztja. Hiszen végsô soron mindegy e mûvön belül, hogy ki a hatalom birtokosa, hogy a világfáról vagy a hatalom tornyairól van-e szó, és melyik kisebbség kisebbrendûségi érzésérôl beszélünk, ezek
felcserélhetôk, és fel is cserélôdnek egymással a cselekmény során.
Borbély Szilárd Halotti pompája egy másik markáns példa történelem és mítosz
felszültségekkel teli kettôsére. Itt a történetiségre egy további, különös feladat hárul.
A középkori, barokk és kortárs szóbeli hagyományok felelevenítésének segítségével
Borbély vers és kötet szinten is egy fiktív közösséget konstruál, ebben a mûben tehát
ez volna a pszeudó-szerzôiség. A beszéd így nem az olvasóhoz fordul, hanem mintegy közösség szertartásának a hangzó nyoma olvasódik. A versek történeti elemei,
tehát a zsidóság második világháborús története és az író személyes sorstragédiája
éppenséggel a mitikuson keresztül, Krisztus szenvedéstörténetén keresztül tud integrálódni a közösségi mûfajokba, és kerül ekképp tágabb kontextusba.

II. ÉN-REFERENCIA ÉS SZEMÉLYTELENSÉG
Kurt Hübner szerint a mítoszi gondolkodás sajátossága, hogy az individuum tettei mögött ott állnak, tevékenykednek az istenek, tehát úgymond Árész tombol minden harcban. Az egyes mögött ott az általános. Weöres modern költeménye, ahogy
Rónay Györgyé, Rákos Sándoré, Nemes Nagy Ágnesé közvetlenül az isteneket, félisteneket (Medeia, Orpheus, Hermész) vagy személytelen mintha-tanúikat beszélteti (az Ütem istennôje, Bíbor-Láng). A behelyettesíthetôség és a szöveg
legitimizációjának ellentétes funkcióit Weöres tehát a beszélô hangra bízza. Anélkül,
hogy alkotásai keretén belül ajánlana konkrét, behelyettesíthetô példát, azaz valamely referenciát ennek az üres hangnak vagy arcnak a kitöltésére. Ezért aztán weöresi mitikus versek beszélôje általában üres, kitölthetetlen szöveghely és
jelentésmezô, amelynek a népdalok mintájára esetleg saját hangunkat kölcsönözzük.
A Hazatérés verseinek versszelfje ehhez képest túlságosan telített. Olyannyira áttételesen érkezik hozzánk: fordításban, átköltésben, néhol történelmi arcokhoz rendelve, implicit Kavafiszként, implicit KAF-ként, hogy a beszélô hang, mire fülünkbe
ér, többszörös módosuláson ment át. Az arc maszkszerûen áll össze, viseli magán a
változatos jelentésrétegeket, és ezektôl elválaszthatatlan. Identitása csakis diffúz
lehet. Ellentétben a modern költeményekkel, itt már egyetlen versen belül is kapunk felajánlást a referencializálhatóságra; azaz van olyan tulajdonnév a versben —
gyakran valós, történelmi személyhez tartozó — amelyhez hozzárendelhetô a versbeszéd. Ám a paratextusok, a megszerkesztett egész ismét elbizonytalanítanak e hang
identitásával kapcsolatban. A versek hangja a különbözô eredetû szövegek kompilációja és mellérendelt helyzete miatt egyenként is diffúz.
Kovács András Ferenc tehát a beszélô szubjektum identitásának szintjén is folyamatosan felcserélôdô pólusok mentén rendezi el mûvét. Elsô sorban a szubjektum
erkölcsi és kulturális önazonosságának pólusait szervezi billenô játékba. Már a hû
és hûtlen fordítás egymásba csúsztatása is ezt célozza, akár csak a filológiai adatok
felsorakoztatása ugyanakkor „megszentségtelenítése”, vagy harmadszorra, egy eddig
nem létezett, két költô stílusából összeérô nyelvnek a saját, Kavafisz nevébe bele14
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hallható tulajdonneve (mint index) alá szervezése. Ám mindez, csupán néhány lírai
darabot tekintve magyarázza a mitikus olvashatóságot.
A példaként hozott, kortárs irodalmunkból e pillanatban kiemelkedô mítosz-interpretációk összehasonlító olvasása után úgy tûnik, a közös nevezô nem más, minthogy a mitikus pretextus mint filológiai tény, maga áll az istenek arcának és hangjának
helyére. Ezzel is szavatolva a mitikus olvashatóságot. A Hazatérés, miután kötet szinten mellôz egy konkrét mítoszi narrációt mint pretextust, ezért is neveztük ál-interpretációnak, elsô renden másképpen: metonimikusan kötôdik a mítoszhoz. A
görög és latin mítoszok helyszínérôl származó Konsztantinosz Kavafisz, valamint a
versek azonos, mítoszi helyszíne és a kultuszra tett utalások egyfelôl, másfelôl az
alanyként és tárgyként szereplô félisteni pozíciójú görögség, a letûnô hôskor tanúi
— kiknek még köze van az istenek világához —, az emelkedetté (át)költött tónus terelnek e könyvben az egyes mögött az általános felé, a mitikus olvashatóság felé. (A
Psychében viszont talán épp ezen elemek, vonatkozások hiánya akadályozza meg a
mitikus olvasást, s ezért Weöres máskülönben hallatlanul izgalmas, és valamely korábban szintén nem létezett nyelv születésébe is beavató könyvét inkább nevezném
egy irodalmi nyelv ugyanakkor egy személy fiktív életrajzának, mintsem a szó szorosabb értelmében vett magánmitológiának.)
Mítoszként olvasnunk Kovács András Ferenc mûvét csak a versek együttese, a
kötet szerkesztett egésze alapján lehet. A metonimikusan és tematikusan is a görög
mitológiához kötôdô görög nyelvû pretextushoz való állandóan mozgásban levô,
megköltött és megteremtendô narratív viszonyban.

III. PERPETUUM MOBILE MÛKÖDÉS KÖZBEN
A kötetbeli utolsó vers, Hermész szobra a fényben összegyûjt jó néhány olyan bináris oppozíciót, mint a történelem és fantázia, az általános és az egyes, amelyek kötetszintû multiplikálása úgy tûnik, kifejezetten posztmodern jegy. Ezek a kettôsök
a következôk: történelem-történelem fölötti; referencia és fantázia; végesség és isteni halhatatlanság; pontszerû egyes és általános; eredetiség és áttételesség, vizuális
és nyelvi.
A szobron meglátszik hamisítatlan alexandriai eredete, a „hellén vágyakozás” —
ez az eredetiség már önmagában is ellentmondásos és sokrétû kulturális kód — és isteni volta, amennyiben Hermészt ábrázolja, az istenek gyors követét; és, amennyiben maga egy „halhatatlannak alkotott” szobor. A szobor általa sugárzott általános,
ami a „léleké, s a szellemé” „mindig hívhatatlan marad” csak a szobron kívül, az
emberi lélekben létezik, ide vezeti vissza a szemlélôjét. A szobor így a lélek állapotai közötti médiumként mûködik. Ez a belsô, elvont tapasztalat azután a következô
sorban megint visszavezet a szoborhoz mint konkréthoz: „Ne félj, barátom, foghatod kezem!”. A szobor két értelemben is „megérint”: fizikálisan és lelkileg is foghatjuk valaki kezét. A frazémában kódolt „vezetve lenni”-jelentés többértelmûsége
viszont csakis és kizárólag nyelvileg létezik, a nyelvi mûalkotás, a mûvészi szövegkörnyezet sajátja. Véletlen volna az összefüggés, hogy Hermész az írás feltalálója?
Aligha. Hermész, „[e]z a szép örökifjú” a szöveg szerkezeti szintje felôl nézve Kavafisz metaforája is lehet, s ezt a felfogást a deixisek („ez…ez…itt”) szintén támogatják. Továbbá a könyv mellékletének azon megjegyzése is, hogy Kavafisz a
Hermész-nevet viselô líceumba járt iskolába. Így érthetô a kötetre vonatkozó alkotói ars poetica-ként a „halhatatlannak álmodott”-kifejezés. Így lesz Kavafisz, éppen
15
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a halála elôtti versben, a szerkesztô tevékeny szerkesztése által, azaz az implicit
szerzô által „halhatatlannak álmodott”.
Hermész a lélek túlvilágra vezetôje, s ha e név szimbolikájának ezt a rétegét is
összefüggésbe hozzuk az eddig tárgyalt részletekkel, akkor ismét fölcserélôdnek a
pólusok: a szerkesztô (az implicit szerzô, ebben az esetben akár KAF) válik Hermésszé, ki kézen fogva megidézett mesterét, Konsztantinosz Kavafiszt, most, az
utolsó lapon át, átvezeti ôt a könyvön túlra, a nyelven kívülre, az örök hallgatásba.
Miután mûködésében is szemügyre vettük a bináris oppozíciókat, melyek a történelmi hagyomány, történetiség, referencia és fikció aspektusai mentén, hovatovább ezeket keresztezve alakulnak ki, vagyis bepillantottunk a dolgozat elején vázolt
mítoszi jellegzetességek (1-3.) összefüggésébe, most a mitikusnak és a mitikust kizárónak (nem-mitikusnak) az egész mûvet érintô bináris oppozícióira térünk rá.

IV. FILOLÓGIA ÉS FIKCIÓ — REFLEKTÁLTSÁG ÉS MÍTOSZ
Az ötvenes években Weöres által elôtérbe helyezett mítoszi vers mûfaja, illetve olvasásmódja (a népdalhoz hasonlóan) erôteljesen kínálja a hang behelyettesítésének,
cserélgethetôségének, éppen keletkezô státuszának lehetôségét. E hatás egyik feltétele ott a szöveg reflektálatlansága. A személytelenség, a hang cserélgethetôségének
érzete a Luhmann-i értelemben vett másodszintû megfigyelôrendszer [„Betrachtungspunk”] hiányának köszönhetô. E hiány kétféleképpen érvényesül a Weöreskölteményekben. Az egyik a mellôzés, kihagyás; tehát, hogy a szöveg nem nyit meg
metakommunikációt, nem kérdez rá saját nézôpontjára. A másik pedig e másod szint
tematikus tagadása; a kívülállás, az elsô szintre való rálátás negálása például ebben
a sorban: „nem látom a szemem”. Weöres és modern kortársai általában szándékosan kerülik azt a nézôpontot, amelyet Luhmann második szintû megfigyelôállásnak nevez („die Beobachtung zweiter Ordnung”).5 Ez a második szintû megfigyelés
mutatná meg ugyanis, hogy milyen döntés állítja elô a megfigyelést, illetve milyen
különbségtétel. Ide tartoznak olyan megfontolások, mint pl. egy tudományos szöveg
esetében az, hogy miért pont egy bizonyos témával foglalkozunk, és nem egy másikkal; hogy melyek az elôfeltevéseink. Egy költemény esetében ilyen másodszintû
nézôpontot feltételez a vershelyzet, a kiszólás, a szöveg önreflexiójának firtatása.
Nos, a mítosz mint keletkezéstörténet eredendôen és eleve kizárja, hogy rákérdezzünk jogosságára, érvényességére, netán valós alapjára, legitimitására. W. Bolz
szerint a tudományos munka és a mítosz megegyezik abban, hogy egyiknek sincs
szüksége az önmegfigyelésre, mivel úgy már nem tudna tárgyára koncentrálni. Tehát
nem lehet érvényes a „ki beszél”-kérdés, mivel egy ilyen mû csakis a „mit beszél”re koncentráltat.6 Ha tehát e szövegekben teret kapna, vagy támasztékhoz jutna a
második szintû megfigyelés; azaz az elsô szintû különbségtételek (pl. bináris oppozíciók) válogatásának elôzetes szempontja, ha tisztában lennénk a történetek, himnuszok közreadásának megfontolásaival, bizonyos írói döntésekkel, akkor éppen az
az illúzió, az a hatás veszne el, amely a mítosz mítoszi olvasásához szükséges.7 Akkor
már nem azok az „értelemre merôleges” hatások érvényesülnének inkább, amelyeket Weöres megcéloz.
Váratlan módon éppen e második szint hiánya, az elvakultság, illetve felejtés az
egyik esélye a Kovács-szövegek mitikus olvashatóságának is. Az egyik. Ugyanis itt
éppen a mitikussal ellentétes, gyakran a reflexivitás formájában fölfedett döntések
teszik lehetôvé a mitikus olvasásmódot, azazhogy éppenséggel ezek is szükségesek
hozzá. Többek között az a filológiai tény, hogy a Hazatérés verseinek összeválogatása
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és kiadása elôkészületeinek idején Konsztantinosznak ezek a versei magyar nyelven még hozzáférhetetlenek voltak. Ez a kultúrtörténeti-filológiai helyzet is szükséges a hatáshoz, amelyet a versek költôi beoltása növeszt. Éppen ezért lehet
fölösleges egy ponton túl a Dunajcsik Mátyás-féle filológiai kutakodás,8 hiszen a
szerzôs és a szöveg szándékosan tart tudatlanságban, hogy ez által a fantázia mozgása,
a mitikus perpetuum mobile mozgásba lendülhessen. Látni kell azonban, hogy egy
második szintû megfigyelôállás bevonása, ha nem is minden szöveg, de valójában
minden olvasás lehetôsége, hiszen magunknak némileg ellentmondva mi magunk
is bevonunk egy második megfigyelôszintet akkor, ha a mítosz helyes olvasásmódjára, olvashatóságának kritériumaira kérdezünk.
A posztmodern költôi mítoszrecepció sajátos vonásának tûnik — ahogyan ez a Hazatérésbôl is látszik —, hogy hangsúlyozza textuális eredetét. Tehát reflektál az ôt legitimáló irodalmi tradícióra éspedig mint filológiai valóságra. Ez, vagyis az irodalmi
hagyomány referenciái (a valós intertextualitás) lesz azután elsôsorban e kortárs mítosz-interpretációkban a reflexió tárgya, ahogyan ezt a mítosz harmadik ismérveként már megemlítettük. A kortárs szövegek önreflexivitása és metareflexivitása
ezen kívül számos egyéb módon jelentkezik, nem utolsósorban szerzôi biográfiai tényekre való utalások formájában. A posztmodern mû és ál-mítosz így maga villantja
fel, ajánlja a behelyettesíthetô aktualitásokat. A posztmodern kompozíció ebben is
tartja a bináris oppozíciót: az egyes és az általános minduntalan visszatér egymásba,
láthatóvá válik, hogy hogyan lehet egyazon mûnek része a mitikus és a reflektív,
azaz hogyan lesz a költeménynek része minimum két ellentétes eljárás vagy olvasásmód.
A Nárcisz készülben az önreflexió és a mítosz úgy találkozik, hogy a szerzô személyes sorsának nyomai, bizonyos referenciális utalások összeszövôdnek a mitikus
figura történetével, attribútumaival. A Halotti pompában hasonló történik, kiegészülve ráadásul a második világháború történelmi eseményeivel.
A posztmodern mítoszrecepció és ál-mítoszrecepció az önreflexivitás segítségével
önmaga hív az értelmezésbe egy második szintû megfigyelôrendszert; felhívja a figyelmet saját „nyomtalanító”, álcázó gesztusaira. Vagyis, mondhatnánk: komolytalanul tettet komolyságot.
Melyek e komolytalanul tettetett komolyság eszközei? Hogyan illeszthetô össze,
foglalható egységbe, ami ennyire ellentétes?

Posztmodern megoldások
A Halotti pompában kölcsönhatásba lép egymással az, ami egy modern perspektívából nézve — Nietzsche-ig és Derridáig legalább is — még kizárta egymást. Jelesül
mitikus gondolkodás és allegória. Egy antik és egy ókeresztény mítosz különbözô
paradigmáit Borbély Szilárdnak az allegória alakzatával sikerül egybekapcsolnia.
Azáltal tudja párbeszédbe léptetni ôket, hogy a kétféle mítoszt egyetlen irodalmi hagyományfolyam részeiként tekinti, és az allegóriára bízott emlékezés-emlékeztetés
retorikai hatását alkalmazza. Az allegória tehát saját, megidézett, a mitikussal irodalomtörténetileg szembeállított funkciójával éppen ellentétesen itt, e kortárs versekben különféle mítoszok archiváló-elôhívó közegeként funkcionál, egyszersmind
hangsúlyos, tematizált jelenlétével a nyelv immanens allegorikusságára hívja fel a figyelmet. Az allegorikus alakzat a Halotti pompában ugyanis, ha elsô szinten mítoszok médiumaként viselkedik, egy következô allegorikus eltolás értelmében a
nyelvfilozófia metaalakzatává válik; a kötetben szereplô ókori mítoszok pedig a
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posztmodern nyelvfilozófia allegóriáivá.
Térey úgy gazdagítja a mítosz sokirányú értelmezhetôségét, hogy miközben saját,
idôszerû történetet épít, metaforikusan reflektál a mûvészi mítosz mindenkori kiküszöbölhetetlen kudarcára. Tudniillik arra, hogy miután jelekre és e jelek-elemek
dualizmusára épít, ezért írói értelmezése (és ezzel együtt a világé) egy következô körben saját visszájára fordulhat. Akár csak a gyûrû, a RING-akrosztichon Térey-féle
ellentétes értelmezései: „Rajnai Ipar Nyereség Garantált — Rajnai Ipar Nincs Garancia”.
Kovács András Ferenc kötetében leginkább a hipertext-szerkesztés, a politikaitörténelmi áthallások, a borító és fülszöveg mentén látszanak az illesztések. (A Jack
Cole olvasásakor az irónia, a vegyes nyelvû rímpárok és egyes allúziók mentén történhet meg hasonló szintváltás a megfigyelôszintek között.) Ám maradéktalanul lehetetlenség visszakeresni a mítosz-interpretáció montázselemeinek egybeérését és
szétválását, mint ahogyan lehetetlen Kavafisz nevébôl eltávolítani az immár belehallható KAF-ot. (Az implicit szerzô és az életrajzi szerzô szétválaszthatatlanságának Ricoeur-i tapasztalata vetül erre a mozzanatra.) A költô tehát erôteljesen
fölébreszti a gyanút, amivel lehetségessé teszi a második szintû megfigyelôrendszer
fölállítását, a Kavafiszban az intratextuális fogódzók miatt talán erôteljesebben, mint
a Jack Coleban. Ugyanakkor jobban el is tünteti az illesztéseket, szabaddá téve ezzel
az utat egy mitikus olvasat számára.

A mítoszfogalom idôszerû értelme
A mítosz ekképp értett megmutatkozása a bricollage-értelmezéshez áll közel, hiszen mitologikusan gondolkodni egy modern értelmezésben azt is jelenti: szellemileg barkácsolni.9 Ehhez érdemes a Hazatérés egyik versét idézni, melyben a
mozaik különbözô színû kövekbôl álló egysége az egész kötet metaforájaként érthetô: „de fôképp színes kavicsokból szerettem én kirakni, csiszolt, apró kövecsekbôl tervezni álmodott összképet”(Gnósziasz).

Összefoglalás
A modern, magyar nyelvû mítosz-interpretáció — így a Mahruh veszése is — egy abszolút metaforaként olvastatja magát, melynek referenciái csakis kívülrôl, a szövegtôl független valóságból érkezhetnek. Ezért a referencializálás, amennyiben nem
mondunk le róla, így csupán allegorikusan mehet végbe. Oravecz Imre Hopik könyve
a mítosz-interpretációknak ezt a vonulatát folytatja. Akár csak Weöres költeménye,
fikción belüli, a szövegen kívüli világból visszakereshetetlen valóságként tartalmazza
a történelmit, a történelem elôttit.
A Hazatérés Hellászból referencializálható is meg nem is, emlékezetként, ugyanakkor imaginációként megy végbe benne/rajta a mítoszalkotás. Ahhoz viszont, hogy
a szövegegyüttes mítoszinterpretációként mûködhessen, azaz, hogy a perpetuum
mobile mozgása — minden potenciális bináris oppozíciójával együtt — beinduljon,
szükség van egy filológiai tényre, illetve annak jelzésére. A filológus és a görög
nyelvû életmû tolmácsa (ki a szerkesztés mögött, láthatatlanná tett beavatkozásaiban
van jelen) külön-külön egy-egy második szintû megfigyelést érvényesít, ha a Luhmann-i fogalmat alkalmazzuk. Érdekes módon azonban e kettô, egymást elvileg kizáró második szintû perspektívát egyben látó nézôpont az, amelyik a mitikus
olvashatóságot szavatolja. Belátásaink ezek után sem a mítosz fogalmát, sem a Luhmann-i modellt nem hagyják érintetlenül; némileg módosítják azokat.
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A fentiek alapján ugyanis a mítosz mitikus olvashatósága csakis a modern költemény esetében zárja ki egy második szintû megfigyelô rendszer inherens meglétét.
A posztmodern alkotás mítoszként történô befogadása elbír különbözô második
szinteket, miközben szüksége van arra is, hogy ezek kizárják egymást, s így e perspektívák maguk is a bináris oppozíciók mintájára kezdjenek viselkedni.
Ami a Luhmann-i koncepciót érinti, itt azzal a megjegyzéssel tartozunk, hogy
valószínûleg naiv elképzelés azt gondolni, hogy a megfigyelôszintek közötti billegô
mozgás, azaz a szintváltások mechanikai térkép módjára leírhatók volnának. A befogadás élményszerû, gazdag tevékenysége szükségszerûen hagy maga mögött mindenféle rendszerelméleti fogantatású koncepciót. Egy adott olvasó döntései a
szintváltásokról, valamint (második szintû) reflexiói errôl a döntésrôl olyan egyedi
útvonalhálózatot rajzolnak ki, amelyet ennek az olvasónak a gondolkodása a különbözô irányú lehetôségek között leír. Azonban ez bonyolultságánál és állandóan
váltakozó irányánál fogva punktuálisan sem egy külsô megfigyelô, sem a maga számára nem rögzíthetô útvonal. (Jelen írásban is csupán egyes hatásvektorok, és az
ebbôl kibontakozó sematikus és elvont modellt fölvázolására vállalkozhattunk.) Kovács András Ferenc könyve éppen a miatt lehet élményszerû, mivel multiplikálja e
döntéshelyzeteket és e döntéshelyzetekre rálátó szinteket. A megfigyelôállások akár
egyidejûleg is kialakulhatnak, ezért az adott befogadás nem csak az egyes síkban elképzelendô döntésirányok, választások összefüggéseinek hálóját szövi, hanem — e
szerint a modell szerint — térben is mozog oda-vissza a megfigyelôszintek között.
Az adott szintbe, például a mitikuséba beleérô filológusi (második) megfigyelôszint
zajt és zavart kelt az elsô szinten. Fordítva épp így van: a mitikus olvashatóságot
megzavarják a filológiai információk. Ebbôl a feszültségbôl azonban a mítosznak
egy hasonló felszíni szerkezete bontakozik ki, mint amilyenre a modernség, jelesül
Strauss koncentrál, amikor bevezeti a bináris oppozíciók fogalmát.
JEGYZETEK

A bináris oppozíciók az elemi érzékszervi benyomásokat csupán rendszerezik és koncentrálják. Az absztrahálás folyamata az érzékelt tulajdonságok hasonlósága vagy összeegyeztethetetlensége alapján valósul meg. MELITYENSZKIJ, Jeleazar, A mítosz poétikája Ford. KOVÁCS
Zoltán Gondolat, Budapest, 1985., 109.
2
Weöres a nyelvi sokszínûségben, a hangzás és képvilág variabilitásán keresztül mutatja föl
a történeti szál szerint letûnô értékeket. Ami pusztul, éppenséggel pusztulásának leírásában
keletkezik. Így valósul meg legátfogóbb szinten az oppozíciók felcserélôdése. A szöveg inverz módon a gazdagságról beszél, a káoszban benne rejlô múlt vagy jövô idejû lehetôségrôl.
„Az ének szavai közt idegen nevek villódznak, mint iszapban a sárkányok[…]” — olvassuk a
prológusban. E tulajdonnevek feladata, hogy hívószavai legyenek olyan emlékeknek és értékeknek, amelyeket maga a költemény teremt meg.
Térey János a Nibelung-lakópark címû tetralógiájában (Magvetô, 2004) szintén feszültségbe
és átfedésbe hozza egymással a fabulát és a szüzsé esztétikáját. Forma- és stílusgazdagságba
ágyazza a pusztulás képeit. Germán mítoszvariánsa a nyelvnek azt az esztétikai variabilitását
teszi transzparenssé, amelynek éppen búcsút intünk a szereplôk halálával, a narratív fonál
kénye szerint.
A Nárcisz készül címû verseskötetben (P’Art Könyvek, 2007) maga a mítoszi történet utalásszerûen, csupán a marnoi motívumok hálójába rejtve jelentkezik. A Nárcisz tulajdonnév,
és egyéb tulajdonnevek lesznek a bázisai, sôt, generálói egy arc identitásának. A nyelvi keletkezéstörténet (ti. Nárciszé), vagyis a szó identitástörténete alapvetôen az azonosalakúságra
és a (ál)etimologizációra épít, amikor a (tulajdon)nevekbôl állítja elô — akár csak egyes ôsi
mítoszok — a történést. Nárcisz — a mítoszi nyelvre jellemzôen — e lírai nyelv alanya és tár1
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gya, egy olyan arc, amelyet Marno János alkalmassá tesz a jelentés „keletkezéstörténetének”
bemutatására.
Számos egyéb alkotást is említhetnénk, melyek a mítosz-interperetáció jelentéstartományán belül mozognak. Balázs Imre József Vidrakönyve (Éneklô Borz, 2006); Szálinger Balázs
A sík (Ulpius-ház, 2005) címû mitikus eposza feltétlenül ilyenek. Jól illusztrálják, hogy a mitikus olvasat nem magától értetôdôen esik egybe a mítosz mûfaji megközelítésével, hiszen az
elôbbi a ciklus szintjén szervezôdik mítosszá, az utóbbi pedig egy másik mûfaj, a kiseposz
keretein belül. Mégis most Térey János, Marno János és Borbély Szilárd egy-egy alkotását
választottam kitekintésképpen, éspedig azért, mert ezek a könyvek egyszerre újítók és paradigmatikusak a kortárs kínálaton belül.
3
Jolles 1930-as munkájában (Einfache Formen. Legende, Sage, Mythe, Rätsel, Spruch, Kasus,
Memorabile, Märchen, Witz. Halle (Saale) 1930. (Forschungsinstitut für Neuere Philologie Leipzig: Neugermanistische Abteilung; 2) értekezik errôl.
4
MÉSZÁROS Márton, A Hazatérés Hellászból olvasási lehetôségei Internet http://www.pim.hu/object.b0fa43ca-dda0-440a-a916-af50830ecd4f.ivy Letöltve: 2009. 09. 09.
5
Lásd: LUHMANN, Niklas, Der Begriff Risiko In Sociologie des Risikos Berlin, New York: de
Groyter 1991.
6
A mítosz nem követeli meg a tudatosságot, illetve egy szubjektum öntudatát, legyen az a
történet mondója vagy hallgatója. A mitikus beszéd egy mesélôlánc, amely variációkon és generációkon át vezet anélkül, hogy bármilyen dialógust vagy metakommunikációt megnyitna.
„Ihre Melodie ist unendlich. Das ist keine Metapher.” A mítoszok, a költôi mítoszok és a
mûmítoszok közös vonása abban rejlik, hogy egy diszkurzív keringést, vagyis az elemek vándorlását-variálódását magára a diszkontinuitásra alapozza. Így a mítoszt megismerô szubjektum eltûnik a véletlenszerû nevek sokaságában. A huszonegyedik századi keresztény befogadó
azonban sosem tudhatja annyira átadni magát egy „idegen” mítosz mitikus befogadásnak,
hogy teljesen feloldódjék benne.
7
Bolz idézi Strauss-t: „Mit den Mythen steht es wie mit der Sprache: das Subjekt, das während seiner Rede die phonologischen und grammatikalischen Gesetze bewußt anwenden
würde, angenommen, es besäße das dazu notwendige Wissen und Geschick, verlöre fast augenblicklich den Faden seiner Gedanken. Ebenso verlangt auch die Tätigkeit und der Gebrauch des mythischen Denkens, daß seine Eigenschaften verborgen bleiben.“ — Úgy van ez
a mítoszokkal, akár a nyelvvel: a szubjektum, amelyik saját beszéde közben tudatosítaná a fonológiai és grammatikai szabályokat, feltéve, ha rendelkezne az ehhez szükséges tudással és
gyakorlattal, szinte azonnal elveszítené gondolatának fonalát. Épp így a mitikus gondolkodás
tevékenysége és alkalmazása is megköveteli, hogy tulajdonságai rejtve maradjanak. Ford. HA.
Vö: Claud LÉVY-STRAUSS, Traurige Tropen, Mythologica I, a.a.O. 25.ders.; Mythologica IV
a.a.O. 733., Frankfurt a. M. 1976.
8
DUNAJCSIK Mátyás, Kavafisz — hányszor is?: Konsztantinosz P. Kavafisz: Alexandria örök; Kovács András Ferenc: Hazatérés Hellászból: Kavafisz-átiratok Holmi 2007/4 515-526.
9
Strauss modern mítoszfogalmát korunkban többek között Norbert W. Bolz gondolja tovább.
A jól ismert bricollage hulladékból készült képet jelent, amelyet Bolz a mítosz-interpretációk
sokféleségére ért, képváltozatokként interpretál. A német nyelv ezt ma a krims-krams, az angol
az odds and ends kifejezéssel adja vissza. Aki a képet készíti, a látványt fölfogja, az nem tesz
mást, minthogy barkácsol — bár ennél szerencsésebb a német basteln ige, amely a különbözô
eredetû anyagok összeillesztését kreatív folyamatként jelöli. A mítosz megfigyelôállások, érzékelések nem egyidejû tere. Fontos ismérve, hogy nem következik belôle a tapasztalat folytatólagossága, azaz nincsenek referenciális elemei, nem kapcsolódik a tapasztalati valósághoz.
A mítoszról szóló diszkurzus tárgya így bizonyos útvonalak helyett maga az összeköttetés.
Az emberiség a kombinatorika segítségével újra és újra megpróbálja kibontani a mítoszt, próbálja összeragasztgatni. Eseménytöredékekbôl tömör formákat épít. Ahogyan a kultúra is modern mítoszokat komponál az emberek szellemi hulladékaiból. Vö: Norbert W. BOLZ: Odds
and ands. Vom Menschen zur Mythos In. Mythos und Moderne: Begriff und Bild einer Rekonstruktion. BOHRER, Karl Heinz [Hrsg.] Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1983., 471-507.
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Balázs Imre József
A dialógus koncepciója az Éneklô Borz-projektben
Úgy adódott, hogy 1992-ben, egy olyan pillanatban tehát, amikor a romániai magyar irodalmi intézményrendszer egyik legfontosabb problémája az irodalmi nyilvánosság eldugulása volt, néhány szerzô (egészen pontosan Jakabffy Tamás,
Kisgyörgy Réka, Kovács András Ferenc, Láng Zsolt, Salat Levente és Visky András) létrehozott egy „hangosfolyóiratot” vagy „élô folyóiratot” Éneklô Borz néven.
Abban az értelemben élôt, ahogyan az MTV Live címû mûsor élô. A folyóirat lapszámai voltaképpen felolvasóestek voltak — szerkesztett felolvasóestek, amelyek egyegy hívószöveghez vagy hívóötlethez kapcsolódtak. Ezek a szövegek csak részben
jelentek meg késôbb nyomtatásban, más, nyomtatott folyóiratok oldalain. Legteljesebb gyûjteményük a Kalligram 1996. áprilisi számában olvasható, késôbb, a 2004es újraindulás után a marosvásárhelyi A Hét címû hetilap közölte néhány Borz-est
anyagát. Az Éneklô Borz megalakult és elhallgatott, késôbb (Selyem Zsuzsával kiegészülve, néhány alapító kilépésével) újraalakult, aztán ismét elhallgatott.1 Hogy
miért alakult meg, és miért hallgatott el többször is, annak a legfontosabb indoka értelmezésem szerint a dialógus-elv központi jelentôsége a projektben: az Éneklô Borz
a dialógusban és a dialógus által létezik, és értelmetlenné válik, ha erre nincs igazi
lehetôség.
Az alábbiakban néhány jellegzetes epizódot kiemelve az Éneklô Borz-történetbôl azt vizsgálom, hogy milyen módon értelmezhetô a dialógus elve Láng Zsolt, Kovács András Ferenc, Selyem Zsuzsa és társaik szövegeiben, mennyiben tekinthetô
centrális elemnek a csoportidentitás megteremtése során.

A téma variációi és a dialógus: a hívószövegek, lapszámcímek szerepe
„A dialogikus érintkezés a nyelv életének igazi szférája” — mondja Mihail Bahtyin,2 aki a dialogikusság kutatásának megkerülhetetlen figurájává vált az utóbbi
évtizedekben.3 Bahtyin fejtegetésének egyik fontos mozzanata, hogy két, egymással
egyébként meghatározott logikai viszonyban álló ítélet között (például: „Az élet
szép.” és „Az élet nem szép.”) nem szükségszerûen létezik dialogikus viszony.
Ahhoz, hogy a dialogikus viszony létrejöhessen, mondja Bahtyin, az ítéleteknek
„testet kell ölteniük”, különbözô szubjektumok megnyilatkozásaiban kell felbukkanniuk, „szerzôre kell szert tenniük”.4 Éppen ebben a mozzanatban tekinthetô az
Éneklô Borz-projekt kiindulópontja dialóguselvûnek: a Borz-szövegek egy olyan
szituációban hangzanak el, amelyben az egyébként absztrakt kommunikációs helyzet reálissá válik — lehetôség nyílik arra, hogy a felolvasó szerzôk egymás szövegeire
improvizatív módon is reflektáljanak, reagáljanak. És ugyanakkor címzettel rendelkezô megnyilatkozásként létesülnek a szövegek, hiszen közönség elôtt hangzanak
el, olyan közönség elôtt, amellyel akár szembe is lehet nézni, a hangzás pedig visszhangzásként tételezôdhet. Hogy a megnyilatkozások szubjektumai mennyiben azonosak a szövegeket felolvasó szerzôkkel, az persze korántsem egyértelmû. Az Éneklô
Borz-performanszok, miközben kihasználják az élô megnyilatkozás lehetôségeit, el
is térítik a szövegeket: a szerzôk többször is felcserélik például egymás között identitásukat, maszkok vagy megsokszorozott párbeszéd szituációk közé rejtôznek — dekonstruálják a „felolvasóest” tárgyát és helyzetét, miközben az is legalább annyi
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joggal állítható, hogy csupán élnek a „felolvasóest”-szituációban rejlô, mások által
kevésbé kihasznált lehetôségekkel. Dialogikusak, a szó sûrûbb értelmében is. Az
Éneklô Borz-csoport megalakulásakor pedig éppen a kommunikációs tér beszûkülése jellemezte az irodalmi életet: problémákkal küzdött a könyv- és lapterjesztés, a
könyvnyomtatásnak is technikai akadályai voltak, a közönség érdeklôdése pedig elfordult az irodalom felôl.
Az Éneklô Borz elsô idôszakában jellemzôek azok a játékok, amelyek úgy teremtenek kapcsolódási pontokat a felolvasott szövegek között, hogy azok mégis egy szerzôi szólam markáns megnyilatkozásai lehessenek. A Lolla haliz címû „lapszám”
anyaga például5 egy „ismeretlen nyelven” írt szöveg fordításait tartalmazza, Jakabffy
Tamás, Kisgyörgy Réka, Márton László, Salat Levente, Vida Gábor és Visky András írásait. Az „ismeretlen nyelvû” (tehát halandzsára emlékeztetô) szöveg, amelyet
Láng Zsolt küldött szét a többieknek, már maga is fordítás, amely Akutagava Rjúnoszuke Az éneklô borz címû novellája alapján készült. Az egyes szerzôk szövegei
ebben a többszörös fordítás-játékban találkoznak is, meg nem is: meglehetôsen nagy
szabadságuk van az ismeretlen nyelv értelmezésében. A dialógusszerûség itt a „téma
és variációi” jelleggel érintkezik, a „téma” ugyanakkor a maga valódiságában hozzáférhetetlen.
Egy másik emlékezetes összeállítás A sütô címet viselte.6 Ebben az esetben a szöveg együttes bevallott igénye vagy célja a jelentéskioltás — tehát a rögzült jelentések
kimozdítása vagy akár megszüntetése. A ’sütô’ jelentése következésképpen egyaránt
vonatkozik itt Sütô Andrásra, az általa reprezentálható irodalmárszerepre vagy a
kályha megfelelô részére. A lapszám szövegei azt mutatják meg, ahogy a dialógus
képes kikerülni az oppozíciós szerkezeteket, és a beszédhelyzet révén viszonyulni valamihez. Ezek a szövegek nem annyira tárgyként viszonyulnak a Sütô-modellhez,
hanem éppen a nyelv rögzítetlenségeit, tárgy-nélküliségét választják alternatívaként
az említett modellhez képest. Láng Zsolt mondatai elôbb azt a helyzetet jellemzik,
amelybe a tárgy(ak) rögzítettségét tételezô nyelvek vitték bele az irodalmat, utána
megmutatja, performálja, hogyan lehet nyelvileg semmisnek nyilvánítani ezt a helyzetet: „Nincs beszédhelyzet. Nincs az irodalomról folytatott beszédnek medre. Vagyis nincs nyelv. Ideológia van. Nyelvével nyal a nemzet. Erdélyi gondolák a
Marosban. Kiáltó szószok a húsokon. A sajtoslaska méltósága.”7 A kilencvenes évek
elejének jellegzetes projektumaként Láng Zsolt és társai azt a fajta irodalomszemléletet próbálják legitimálni, amely nem egy közösségi elvárásrendszer felôl, hanem
a lehetô legteljesebb alkotói szabadság felôl nyeri létjogosultságát. Innen adódik
ezeknek a szövegeknek a dekonstrukcióval való rokonsága: ugyanúgy monolitikus
nyelvi és ideológiai tömbök lebontását végzik, mint a korabeli kritikai nyelv a magyar kulturális közegben. Szándékai szerint ez a projekt nem a tagadás logikáját követi, hanem egyfajta semleges attitûdöt választ: „Nem antiideológia, hanem
anideológia, nem antipolitika, hanem apolitika, nem antisütô, hanem A SÜTÔ.”8
Ezáltal véli kimozdíthatónak a kulturális hagyományt.

A hagyományhoz fûzôdô dialogikus viszony
Az Éneklô Borz szerzôi, akik a nyolcvanas években jelentetik meg elsô könyveiket — Láng, KAF és Visky —, a posztmodernség irodalmának különféle változatait
mûvelik. Mindhármuknál fontos összetevô a hagyományhoz fûzôdô aktív viszony:
nem készen kapottként viszonyulnak a tradícióhoz, hanem alakíthatóként tételezik
azt: dialógusba bocsátkoznak vele, annak a kockázatnak a vállalásával, hogy a dia-
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lógusból a felek — ôk maguk és a hagyomány is — megváltozva kerülhetnek ki. Margócsy István az irodalmi hagyomány (és az irodalmi szubjektumok) fikcionalizálódó
jellegérôl beszél ennek az irodalmi vonulatnak, különösen Kovács András Ferenc
költészetének a kapcsán.9 Ez az aktív viszonyulás egyben azt is lehetôvé teszi, hogy
kritikailag, a vakfoltokra rámutatva váljon láthatóvá a hagyomány szerkezete. KAF
kísérletei ebben a tekintetben Weöres Sándor Psyché címû munkájának továbbgondolásaként értelmezhetôek — amennyiben a fiktív és a reális hagyomány hierarchizálatlan együtt-létezését szimulálják. (KAF-nál a reálisan létezô Kavafisz és Calvus
hasonló módon íródnak tovább, mint az eleve fiktív Jack Cole és Lázáry René Sándor, Weöresnél egyazon kötetben bukkannak fel a történetileg létezô Ungvárnémeti
Tóth László és a fiktív Lónyay Erzsébet szövegei.) Ezek az írói kísérletek mintegy
retrospektív teremtik meg saját apokrif hagyományukat, megmutatva, milyen lehetett volna az az irodalom, amelyhez kortárs íróként szívesen kapcsolódtak volna.
Láng Zsoltot a bestiáriumok mûfajában többek között épp a fiktív és a reális lények egyazon hangnemben történô bemutatása érdekli — és ez a szemléletmód kivetül a Bestiárium Transylvaniae köteteiben a történeti események és a fikció
egymásba mosódására is. A Láng-kötetek nem tartják be a történelmi események
kronológiáját és személyi referenciáit: szabadon viszonyulnak hozzá, ezáltal metatörténelmi regénnyé válnak történelmi regények helyett.
Visky András drámáiban különbözô szövegmûfajok, irányzatok és történelmi
korszakok termékeit találkoztatja: színdarabjaiban együtt vannak az újszövetségi
történetek a haszid történetekkel, a bibliai idôk a kommunista rendszerek idejével
és a holokauszt-ábrázolásokkal, Samuel Beckett dramaturgiája a rituális színházi elôadásokéval. Viskyt következésképpen nem annyira a történetiség foglalkoztatja,
inkább az emberi állandók, de mivel szövegei hangsúlyosan nyelvileg építik fel a
különbözô világokat, amelyek találkoznak, a szövegek egyben dekonstruálják is a
hagyományokat: nem adottságként, hanem valamihez való viszonyukban mutatják
meg mindig a hagyomány epizódjait.
Selyem Zsuzsa szövegei inkább a szinkrónia tengelyén kísérelnek meg dialógusokat létrehozni különbözô kultúrák, nyelvek között. A Broken címû szöveg például
a Pas de deux címû Borz-összeállításban az egyidejûségben, sôt egyazon helyen létezô
csoportokon belüli és kívüli törésvonalakat mutatja meg kommentálatlan párbeszédes formában.10
Nincs homogén, egységes, idôtlenül érvényes nyelv — látszanak mondani tehát
az Éneklô Borz-projekt szövegei —, és távolságokat, töréseket mutatnak meg, ezek feszültségeibôl pedig dialógusszituációkat hoznak létre.

A dialógusforma elôtérbe kerülése Láng Zsolt mûveiben
Valamikor a Berlinév megjelenése idején vált egyértelmûvé, hogy Láng Zsolt
mûveiben elôtérbe került a párbeszédes forma.11 Ezekben a mûvekben a dialogikus
jelleg leginkább a szövegek dinamikáját erôsíti: a beszélgetés az idegenséggel való
szembesülés formája.
Láng Zsolt tipikus dialógusai a Berlinévben kommentár nélküliek. Hasonló a Bestiárium Transylvaniae. A tûz és a víz állatai esetében a keretdialógus, amelyben csak
magát a párbeszédet követhetjük, a beszélôk identitása kezdetben nem világos az
olvasó számára. A dialógusforma ebben az értelemben a feszültségek és az információk adagolásának eszköze is. Bevezetés abba a rendkívül természetes folyamatba,
ahogyan az ember idegenekkel és az idegenséggel találkozhat a köznapi életben.
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2007-ben aztán megjelent Láng Zsolt színpadi játékainak gyûjteménye is Játék a
kriptában címmel. A címadó darab ôsváltozata egyébként elhangzott az 1997-es tatai
JAK-táborban, az elsô Éneklô Borz-búcsúest alkalmával. Ezekben a színmûvekben
jellegzetes módon éppen az figyelhetô meg, ahogyan egyes beszédfolyamok önmagukba záródnak, és nem lépnek interakcióba a többi szólammal. Láng ebben az abszurd drámai szituációk továbbírója. A kommunikációs kudarcok vagy a
kommunikáció esetlegességei válnak igen gyakran a szövegek központi tényezôivé.
Ezzel idôben párhuzamosan megfigyelhetô az is, ahogyan az Éneklô Borz új folyamában ugyancsak hangsúlyosabbá válnak a dialógusok, és ez egyfajta identitásalakítási kísérletként is felfogható. Az új folyam harmadik száma, az Örömzene például
azzal játszik el, hogy az esten a Borz-csoport mindegyik tagja valamelyik másik csoporttag mûveibôl válogat és olvas fel: belehelyezkedik a másik identitásba, és el is
különül tôle. Másfelôl Láng Zsolt több fiktív interjút is készít a Borz-csoport tagjaival ugyanebben az idôszakban. A Pas de deux címû összeállításban, A Hét 2004. február 3-i számában például egy 2055-ös „interjú” olvasható Selyem Zsuzsával.12 Nem
sokkal késôbb, 2005 júliusában Láng egy fiktív, 2029-es interjút publikál a Korunkban, amelyben „Kántor Balázs Aladár” faggatja Kovács András Ferencet.13 A
2007. május 30-i budapesti Éneklô Borz-esten elhangzott Láng Zsolt-szöveg a Székelyföld 2008. decemberi számában jelent meg nyomtatásban.14 Ez ugyancsak színjátékszerû, dialogikus szöveg.
A Láng-féle fiktív interjúknak közös vonása, hogy akár napi aktualitású problémák is felmerülhetnek bennük — természetesen a több évtizedes „távlat” lehetôségeit kihasználva. A Csupasz Csiga és barátai címû játék inkább a Játék a kriptában
állatmese-szerû kiterjesztésének tûnik, és így az Éneklô Borz-projekt absztraktabb
problémafelvetéseihez kapcsolódik. (A Haza, A sütô, Ágyazás stb.)

Identitásszimuláció Láng Zsolt fiktív interjúiban
Identitásképzô szövegekként a fiktív Láng-interjúk egyaránt megmutatják az „interjúalanyok” — Selyem Zsuzsa és Kovács András Ferenc — tudatos és tudattalan
identitásképzô mechanizmusait. Azt is, amilyeneknek a felszínen mutatkoznak, és
azt is, ahogyan egy-egy kérdés hatására akár korábbi önmagukat is cáfolják. Mivel
az interjúk elvileg a távoli jövôben készülnek, lehetôség mutatkozik arra is, hogy a
Láng-szövegek identitásváltozásokat, meghatározó fordulatokat vigyenek színre az
életutakon belül, és mintegy a „fordulat elôttiség”, következésképpen egyfajta ideiglenesség és instabilitás jegyét vetítsék rá a mából ismert Borz-identitásokra.
A Selyem Zsuzsa-interjú visszatérô kérdése arra a felolvasóestre és arra a problémára vonatkozik, amelynek részeként valójában elhangzott: a Pas de deux címû Borzfelolvasásra és a magyar kettôs állampolgársággal kapcsolatos népszavazásra. Jó
alkalom ez Láng számára, hogy a felolvasóest címét értelmezze, annak a Borz-csoporttagnak a szemével, aki minden bizonnyal a leginkább teoretikus érdeklôdésû
közöttük: „Publicisztikát ilyesmirôl eleve nem szabad írni. Már másnap nem igaz.
Mi »a tárgyhoz nem tartozó« értelemben vettük a tárgyat és így kontextuálisan tárgyiasítottuk. […] a »deux« az kettô, a »pas« az ugye tagadószó, másfelôl lépést is jelent, meg távolságot, sôt egyfajta jogot is. A balettben »grand pas de deux«-t
emlegetnek, mármint a klasszikus balettben, és négy részbôl áll: adagio, a fiú tánca,
a lány tánca, kóda.”15 Kiolvasható ebbôl az értelmezésbôl is annak a Borz-attitûdnek
a folytonossága, amely az úgynevezett „nagy” problémák marginális nézôpontból
történô megvilágításával próbálkoztak többször is. Ez az igyekezet magának a Borz25
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történetnek a történetté formálását is kerülendônek tartja, bizonyára a „nagy történet” jellegtôl való ódzkodás miatt. A fiktív interjú enyhén parodisztikus megfogalmazásában ez így hangzik: „a Borz nem akart ernyô lenni. Vagy ha akart, nem
tudott. Nem akart történet lenni! […] Minden történet primitív dolog, úgy értem,
hogy ôsi. Megállíthatatlan, mint valami úthenger. Kizárja a személyesség fordulatait,
azokat a bonyodalmakat, amelyeket a jellemek, a kommentárok idéznek elô. Kizárja
az ésszerûséget is. Nincs benne erkölcsiség, annyira megdöbbentô. Hipnotikus. És
nem a fantáziára épít, nem az érzékekre. Az idô jármában senyved. Az archetípus
szolgálatában. És így tovább.”16
Az interjúszöveg a maga módján igyekszik is alátámasztani az identitások relatív
jellegét, illetôleg változásaikat, fordulataikat is. Láng Zsolt például az interjú szerint
a távoli jövôben Világnézetünk hajója címmel közöl kötetet, eltávolodik az ideológiamentes irodalomszemlélettôl, idôs korára nem emlékszik arra, hogy miket írt korábban. Visky András a református egyház fôgondnoka lesz. Maga Selyem Zsuzsa
második férje hatására zeneesztétikával kezd foglalkozni. A szöveg megragadja az alkalmat arra is, hogy egy-egy epizóddal világítson rá a fiktív Selyem Zsuzsa-nézôpont felôl Salat Levente jellemére (akire ebben a szövegben a testi ereje a leginkább
jellemzô), vagy Jakabffy Tamás személyiségére (akinek ebben az interpretációban
ellenállhatatlan a humora). Kovács András Ferenc itt elsôsorban testi értelemben
kerül jellemzésre, de ami fontos: az identitás kimozdíthatósága, módosulása ebben
a leírásban is jelen van: „KAF volt a legszebb közülük. Szép úri férfiember volt, a
hangja is lefegyverzô, volt tüdeje hozzá. Miután lefogyott, elszállt a varázsa, ezért
aztán hamar visszahízott, és íme, megint megjött a hangja is.”17 Az interjú parodisztikus jellegéhez hozzátartozik, hogy keverednek egymással a fiktív és a reális
elemek, és gyakran a Borz-identitások legmozdíthatatlanabbnak tûnô elemei mozdulnak ki. Maga a Selyem Zsuzsa-identitás is a kérdésekre adott válaszok felôl, interakcióban alakul (vagyis hárít bizonyos dolgokat, de azok elôbb-utóbb felszínre
bukkannak) — ebben az értelemben azt lehetne mondani, hogy akár az interjú ideje
alatt is mozgásban van.
Hasonló a helyzet a fiktív Kovács András Ferenc-interjúval. Ez elvileg a Nobeldíj átvétele után készül az éppen Firenzében hosszabb idôt töltô szerzôvel. Az identitáskérdés egyik központi eleme itt a szerzôi alteregókkal kapcsolatos. Az interjú a
„bevallom, sokszor nemigen tudom, ki vagyok én, és kik a többiek” kiindulópontja
felôl egy mulatságos történetet mesél el, amelyben, mikor egy új szerzô, Sárpataki
Csöves Franky verseit dicsérik neki, egyszer csak rádöbben, hogy azokat a verseket
ô írta.18 Az identitás rögzítetlensége egyrészt a különbözô kérdésekre történô azonnali reakciók különbözôségeiben érhetô tetten: ezek a rögzítetlenségek többek között azzal kapcsolatosak, hogy mennyire követi figyelemmel KAF a róla szóló
írásokat, másrészt azzal, hogy például mennyire tartja fontosnak az érzelmekrôl való
beszédet. A meghatározó identitásfordulat pedig az ebben a szövegben, hogy a
Nobel-díjat nem a versekért ítélik oda, hanem a Kovács András Ferenc-drámákért
— amelyekbôl mindmáig nem készült el egy sem.
A fiktív Láng-interjúkból is kiolvasható tehát az az alaptapasztalat, hogy egy dialógus résztvevôinek nem rögzített az identitása akkor sem, ha a dialógus definíciójának fontos eleme az idegenséggel való találkozás, és ezzel összefüggésben a
szólamok megkülönböztethetôsége. A Láng-interjúk beszélôi képlékeny identitású
figurák, akik egyrészt a nyelvben, másrészt az adott beszédszituációban jönnek létre.
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Rendkívül hasonló módon ahhoz, ahogy maguk az Éneklô Borz-lapszámok is léteznek.

Összegzés: a dialógus-elv következményei
Ahhoz, hogy az Éneklô Borz-lapszámok eseményszerûek lehessenek, sok minden hozzájárult: maguknak a beszédhelyzeteknek, helyszíneknek a szerepe is fontos volt. A Pas de deux-est során például egy jeltolmács mûködött közre a
programban, aki a süketnémák számára kidolgozott jelbeszéddel „értelmezte” a kettôs állampolgárság-problémához kapcsolódó írásokat. A témák „anideologikus” jellegû megközelítése is lényeges volt, és ez nyilván a nagy közéleti hatású események
értelmezésekor tûnhetett leginkább kihívásnak a csoport tagjai számára. A tét
ugyanis végsô soron az volt, hogy ezekkel az eseményekkel, ideológiákkal is dialógusba lépjen az Éneklô Borz, alternatívákat hozzon létre, miközben maguk a csoporttagok is dialógusban vannak egymással. Ebbôl is érzékelhetô, mennyire fontos
egy ilyen projekt esetében a kontextus, amely történelmi-politikai jellegû, de egyszersmind személyes is — a pillanat, a nyilvánosság kontextusa ugyanúgy meghatározó, mint a személyközi dialóguskészség, a „technikai” feltételekrôl nem is szólva.
Láng egyébként mindezeket az elemeket is beleírja a fiktív Selyem Zsuzsa-interjúba: „Visky Andrásnak mennyire volt meghatározó a véleménye az Éneklô Borzban? Különféleképpen voltak ôk meghatározók, de lelkesen együtt tudtak mûködni. Nem az
elvek egyeztetésével volt gondunk, inkább az idôével, hiszen akkoriban már mindenki nagyon elfoglalt volt. Visky András tanított, miközben kiadót vezetett, színdarabokat írt, azon kívül a keresztyén ifjúság szellemi vezetôje volt Kolozsváron.
[…] Salat Levente az egyetem prorektora volt, Jakabffy Tamás tanított és zenélt és
szerkesztett, én ugye szintén tanítottam, Kovács és Láng pedig szerkesztették a Látó
nevû hagyományos lapot. Tehát senki nem tudott kizárólag a Borzzal foglalkozni.
Nem volt az Éneklô Borznak hangadója? Felváltva csináltuk. Valóban. Epigenetikusan alakult […].”19
Ahogy az interjúrészlet is mutatja, az Éneklô Borz-vállalkozás a dialógusra utalt
képzôdmény: akkor és olyan helyzetekben lendül mûködésbe, amikor a csoporttagok érzik ennek a lehetôségét és fontosságát. „Hangadója” maga a dialógus és a visszhang. Szünetel, újjáalakul, és akár identitást is vált, mint Láng Zsolt szövegeinek
figurái párbeszéd szituációkba kerülve.
JEGYZETEK
Az Éneklô Borz címû hangos folyóirat 1997 elôtti történetét részletesen tárgyalja a következô írás: BALÁZS Imre József: Egyidejû korszakok az erdélyi magyar irodalomban. Jelenkor
2001/2. 191—198. A 2004-es újraindulás után A Hét hasábjain jelentek meg nyomtatásban az
Éneklô Borz-számok, az alábbi bevezetô szöveggel: „Az Éneklô Borzot 1992-ben alapította Jakabffy Tamás, Kisgyörgy Réka, Kovács András Ferenc, Láng Zsolt, Salat Levente és Visky
András. Élô folyóiratot szerkesztettek, ugyanis a szövegeket nem nyomtatásban közölték,
hanem felolvasták. A képzeletbeli kolofonon ez állt: (vissz)hangzó (szép)irodalmi folyó(só).
Emlékezetesebb fellépések helyszínei: Marosvásárhelyi Állatkert, Guido büféje, Merlin Színház, a kolozsvári volt ferences rendház refektóriuma, pozsonyi Vasmacska vendéglô. Emlékezetesebb témáik: Lolla haliz, Haza, Hat Halom, A SÜTÔ, Parafarm, Mikulás. Az utolsó
Éneklô Borz-szám (akárcsak az elsô) Tatán, a JAK-táborban hangzott el 1997-ben. A Borzestek 7 év után újraindultak”. A szöveget l. például: A Hét 2004. február 3., A Hét 2005. május
26. Az „új folyam” jelzéssel megjelentetett lapszámokban állandó Éneklô Borz-tagok: Láng
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Zsolt, Kovács András Ferenc, Selyem Zsuzsa, Visky András valamint egy „égi vendég” (a
tagok által „megidézett” szerzô, például Jékely Zoltán vagy Kosztolányi Dezsô), az újraindulás utáni elsô két számban közremûködik az alapítók közül Salat Levente is. Mindmostanáig az utolsó Éneklô Borz-estre 2007-ben került sor a budapesti Nyitott Mûhelyben.
2006—2008 között könyvsorozat is megjelent Éneklô Borz Könyvek sorozatcímmel, a kolozsvári Koinónia Könyvkiadó gondozásában. A kötetek szerzôi: Demény Péter, Kovács András Ferenc, Láng Zsolt és Selyem Zsuzsa, késôbb Visky András, Balázs Imre József, Boda
Edit, Dankuly Csaba. A csoport egyébként Akutagava Rjúnoszuke egyik novellacímét választotta névadóul.
2
Mihail BAHTYIN: Dosztojevszkij poétikájának problémái. Gond — Cura — Osiris, Budapest, 2001.
226.
3
„A dialógusról és a dialogikusságról nem lehet eszmét cserélni (vagyis párbeszédet, dialógust kezdeményezni) Bahtyint megkerülve, hiszen az orosz tudós nevéhez immár évek óta kötôdik az epitheton ornans: a dialógus teoretikusa.” L. GRÁNICZ István: A kor és Bahtyin
párbeszéde (karneváli maskarádé). Helikon Irodalomtudományi Szemle 2001/1. 77.
4
L. BAHTYIN: i. m. 226—227.
5
Olvasható a Kalligram 1996/4-es számában, a 35—42. oldalakon.
6
Kalligram 1996/4, 65—79.
7
LÁNG Zsolt: Sütô. Kalligram, 1996/4. 67.
8
Uo.
9
MARGÓCSY István: Irodalomtörténészi vízió a költészet állapotáról. Alföld 2000/2. 31.
10
SELYEM Zsuzsa: Broken. A Hét 2004. február 3. 7—8.
11
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13
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Mester Béla
Szent Patrick gyöngye Salamon zsírjában, a Poklos
partján
Középkori és kora újkori eredetû intertextuális elemek Láng Zsolt Perényi szabadulása címû regényében

Manapság a hivatásos olvasónak illik mindent tudni, vagy legalábbis tudni vélni az
intertextualitásról, ha a mûbírálati húrok pengetéséhez kíván kezdeni. Létezik a dolognak tudós része: minden vendégszöveget, lett légyen az átemelve a mûbe a szerzô
régebbi munkáiból, avagy az idôk ködébôl, tudni kell mikrofilológiai eszközökkel
számba venni, minden jelképet, szóképet, párhuzamot egyenként, együttesen és párhuzamában megfejteni és fölfejteni, majd levonni mindezeknek mûfajelméleti és —
jelen esetben — prózapoétikai következményeit. Végezetül természetesen rekonstruálni szükségeltetik a mû-egész és a szerzô prózapoétikai autonómiáját, mondván,
hogy a textusból kielemzett vendégmotívumok és párhuzamok így is lehetnek, meg
másképpen is, és, hogy voltaképpen nem a szövegben megmunkált „hozott anyag”
a lényeg, hanem éppen a megmunkálás módja. Létezik azonban az intertextusok
fölfejtésének egy másik, jóval szórakoztatóbb módja is. Ez a ráérô, vagy idejét elhatalmasult szenvedélye hálójában vergôdve máshonnan ellopkodó szenvedélyes, tulajdonképpen szenvedélybeteg olvasóé, akit nem érdekel, hogy miként, kinek és
minek az autonómiáját illik tiszteletben tartani, és mit nem ildomos már komolyan
venni a kortárs prózában. Az addiktus olvasó kedvtelve bolyong a véletlenül kezébe
került, vagy éppen kezébe nyomott mû megnyitotta végtelen könyvtárban. A szerzô
utalásai, asszociációi nem rettentik vissza, nem bizonytalanítják el. Ellenkezôleg:
fölbátorodik tôlük. Ha a szerzônek szabad asszociálnia, akkor ez az olvasónak szinte
kötelessége, de legalábbis föl van rá szólítva. Azután pedig, ha a sok asszociáció dacára a mû mégis egységgé áll össze, örül neki, de ha a szövegközi bolyongás nem jár
különösebb, épületes konklúzióval, azt sem érzi mûvészi, avagy befogadói kudarcnak.
Láng Zsolt regényének, ennek a sajátos státusú „második elsô kötetnek”1 az eddigi elemzôi valahol a szenvtelen mûítész és a szenvedelmes olvasó közötti skálán
játszottak. A szöveg néhol túlságosan emocionális ahhoz, hogy jó érzésû ítész eljátssza vele kapcsolatban a szokott elemzési manírjait. Láng Zsolt korabeli megnyilatkozásai, más szövegei arról tanúskodnak, hogy a kötet témája ekkoriban
mélyen megélt személyes ügye is volt, ez viszont visszatartott az élvezetközpontú,
pusztán az intertextualitás játékosságát, nem egyszer vicceit kiemelô olvasattól.
Hiába, játéknak túl komoly, súlyos antropológiai fejtegetésnek viszont túl játékos a
mû — legalábbis így tûnhetett ez a kilencvenes évek elsô felében. Nekünk így megmaradt a regény súlyos játékként való olvasata. Amúgy is érdekes megfigyelni, hogy
az utóbbi évtizedekben egyre inkább az elôtérbe kerülô középkori, kora újkori tárgyú magyar prózában elburjánzó intertextualitás látványosan két jellegzetes irányt
vesz. Vannak, akik hosszú, egybefüggô narratívumot kölcsönöznek a tárgyul választott korból, mint az e falak között a közelmúltban méltatott Szilágyi István Skaricza Máténak Szegedi Kis Istvánról írott életrajzát,2 és ezt, mint egy fô motívum
kottáját fölhasználva zenei alapként használják a kompozíció létrehozásában. Kö29
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zülük a Láng Zsolttal már szinte pályakezdésüktôl fogva párhuzamba állított Márton László a maga jóval késôbb papírra vetett Testvériség-trilógiájában szinte kéjjel
burjánoztatja az egy tôrôl fakadó, provokatívan szürke forrásból, a hírhedett Kartigámból eredeztetett narratívumokat.3 Láng Zsolt útja ezzel ellenkezô. Hangsúlyozottan „komoly” forrásokból, tudós krónikákból és teológiai munkákból dolgozik,
a fô cselekményszál — ha van ilyen — azonban nem valamely vendégszövegbôl származik: magának a narratívumnak, beleértve a számos mellékszálat, betoldott közjátékot, többnyire csak valamely saját korábbi prózájának meséjéhez van köze.
A történet gerincét a saját személyes élmény és a saját írói múlt adja. Ez persze
közhely, hiszen aligha lehetséges író, akinél ez másképpen van, itt azonban több
szempontból is külön ki kell térni rá. A frissen reagáló mûbírálók és a késôbb megnyilatkozó irodalomtudósok régi kötelezô gyakorlata ugyanis Magyarországon minden, „határon túli” szerzô esetében, hogy valamiképpen tisztázzák a miliô, a
személyes, táji és társas élmények szerepét az adott mû esztétikumában. Ebben az
esetben, a sajátos „második elsô” bemutatkozás esetében ez a késztetés különösen
erôs volt. Éppen ezért kevéssé érthetô a feladat teljesítésének többnyire megfigyelhetô rutinszerûsége. Mintha az elemzô egy-két felületes mondattal gyorsan túl
akarna esni a kötelezônek érzett gyakorlaton. „Peremváros bármely, folyó átszelte
(erdélyi) magyar város lehet” — szögezi le kötelességszerûen az egyik, egyébként értô
elemzés, majd ezt alátámasztandó a következôt idézi: „(a megáradt Poklos »vitte a
vért a Marosba, Tiszába, Dunába . . . «)”.4 Minden folyó átszelte erdélyi magyar városon a Marosba ömlô Poklos patak folyna keresztül? Aligha. Ilyen csak egy van,
Marosvásárhely, és talán nem kellene föltétlenül megtartóztatnia magát az elemzônek a hely azonosításától, hiszen marad még éppen elég fikcionális elem a regényben akkor is, ha tudjuk, hogy Marosvásárhely a konkrét helyszín. Egyebek mellett
Láng Zsolt kultúrtörténeti tréfája, a fiktív Mentovich-hivatkozás is a nevezett személy miatt igen jellegzetesen Marosvásárhelyre utaló toposz. A regény szerint
ugyanis a „bronzbagolyhoz kapcsolódó hiedelem legfontosabb forrása […] minden
bizonnyal egy regény, mégpedig Mentovich Ferencnek Magyar Felicián álnéven
megjelentetett könyve, a Szabadulás az ördög fogságából. A II. fejezetben ezt találjuk:
»A bagolyt ma[ga?] Belzebub küldte erre a világra, oly célból, hogy mint szolgája, segítsen neki a Jó legyôzésében. A monda szerint olyankor költözik belé az élet, amikor a Gonosz ördögeinek legyôzetése közelinek tûnik. Amikor a bronzbagoly
fészkérôl ellibben, tudható, hogy a harcba hamarosan a legfôbb gonosz is beszáll.«”5
A történeti Mentovich, a jeles marosvásárhelyi gondolkodó ezzel szemben így vélekedett az effélékrôl: „Poroszország fôvárosában [… c]sak kevesen voltunk — nagyobbára magyarok — kik nem éreztünk hajlamot az igaz tudomány és tiszta igazság
cége alatt árult maszlagos mixtúrától megrészegülni; kik nem bíztunk azon tudományban, mely a józan okosságot s természettudományi igazságokat tekintetbe nem
véve egész fejezeteket szentelt a szárnyas angyal s a kalánfülû ördög létezésének bebizonyítására.”6
Aki látta már kicsit is megduzzadva, sárosan hömpölyögni Vásárhely patakját,
nemigen csodálkozik többé az elnevezésén, és ahhoz sem kell még napjainkban történettudományi kutatás, hogy emlékezzünk: ez a város 1989 és 1993 között pont
eléggé démoni tapasztalat lehetett önmagában is egy hasonló regény megírásához.
Az, aki szatmári emberként viszonylag hirtelen csöppent oda akkoriban, talán jobban megérezte a kénkôszagot, mint aki ott született, ott nôtt föl. Láng Zsolt 1993.
májusi naplójában finom eszközökkel érzékelteti ezt a hangulatot. Voltaképpen nem
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történik május 13. és 20. között semmi: a naplóíró dolgozik következô mûvén, ma
már egyértelmûen tudható, hogy a Perényi szabadulásán, egynémely ötletérôl eszmét
cserél kollégáival, leginkább Kovács András Ferenccel, középkori pokoljárások utánanézendô és gyermekkori emlékek kidolgozandó vázlatait veti papírra készülô regénye számára (utóbbi éppen a bálnába való gyermekkori alászállásnak, a regény
egyik kulcsjelenetének elsô vázlata). Közben többnyire egészen hétköznapi apróságok történnek, amelyek azonban összességükben nyomasztó, démonikus hangulatot árasztanak: „Kezdôdik? / Nem tudom, miért a szédülés. Hirtelen hátrafordítom
a fejemet, és akkor. Hátam mögött szüntelenül egy ördög ólálkodik, ô fúj rám szédületet, hogy elkerülje a pillantásom?”7 Apró képek keltenek feszültséget: az erdei
ösvényen a feleség és a gyermek mellett többször föltûnô ismeretlen alak, az utcán
a naplóírót zavaros mondatok után leköpô, megkattant ismerôs, a dongó a telefonkagylón, és különösen a Látó szerkesztôségében élôhalottként kísértô Igaz Szó-plakátok és -fényképek alakjainak a tekintete. Mindezek összességükben szorongást
keltôbbek, démoniabbak, mint Dulea elvtárs, a regény Dunea elvtársa egyik elôképének éjszakai telefonos defabulációja az írott, de legalábbis a nyomtatott magyar
nyelv közeli eltörlésérôl. Ezt az egészen konkrét képekbôl összeálló, mégis megfoghatatlan vásárhelyi démonikusságot kell valahogyan megfognia: „Burok véd. Kihajolok az ablakon és elhatározom, világgá kürtölöm titkom, mindent meg fogok
írni. / Jó reggelt, Vásárhely! Jó reggelt, Peremváros!”8 E szavakkal végzôdik a Napló,
és e szavakkal kezdôdik el a regény.9
A démoni, ördögi ábrázolása egyben megszabadulás is az ábrázolttól, már amenynyire ez ember számára életében lehetséges. Az elsô irodalmi mintákat a pokoljárások adják, ahogyan leginkább Perényi böjtöléssel való megtisztulásából és az idô
számításából látható. Az ír zabkenyér Nóra-süteménnyé lényegül át, a pokoljáró intenzíven átélt szubjektív idôélményét az órákká átszámolt napok, évek jelzik. Azonban, amint már Szilágyi Márton, a regény intertextuális elemeinek eddigi
leginvenciózusabb föltalálója megjegyezte, a pokoljárások újramesélésének a lehetôsége mûfaji okokból is erôsen korlátozott. Krizsafán fia György, vagy Tar Lôrinc,
hogy csak a magyarokat, és így nálunk ismertebbeket említsem, literátus emberek
voltak ugyan, de pokoljárásukat nem maguk írták meg. A lejegyzô ugyanis nem lehetett akárki. Kvázi-jogi, hitelesítôi szerepe volt, aki tanúsította, hogy a pokoljáró
teljesítette fogadalmát, nyílt választ kapott esetleges rejtett hitbéli kétségeire, mint
Tar Lôrinc a lélek halhatatlanságával kapcsolatos dilemmáira, megtisztult bûneitôl,
mint Krizsafán fia György, majd küldetést teljesített, konkrét üzeneteket közvetített
mások lelki üdve érdekében.10 Perényi a pokoljárást nem választja, nincs konkrétan
megfogalmazott bûne, vagy kétsége, és pokoljárása során nem kap közvetítendô üzenetet. A pokolba, mint sajátos világállapotba vettetett embert látjuk magunk elôtt.
A csatornával és más földalatti dolgokkal kapcsolatos sok térbeli utalás ellenére a
regénybeli pokol nem fizikai hely a világban, hanem az egyetlen világ egyik, nekünk adatot állapota, ahonnan — Perényi módjára — egyedül kell megszabadulnunk.
Nem túlzás azt mondanunk, hogy sajátos, protestáns jellegû pokoljárásról van itt
szó, külsô tekintélyek és látható kapuk nélkül, a lélekben. E földi pokol látomásait
nevezi a magyar protestáns irodalom Bornemisza Péter óta ördögi kísérteteknek, kidolgozván gazdag jelképrendszerét, metaforikáját. Keresztény démonológia természetesen mindig is volt, azonban ennek az átördögösített világnak a képe lényegesen
különbözik az ördögûzési kézikönyvek és boszorkánypörölyök szemléletétôl: itt
igen sok dolog, szinte minden lehet ördögi kísértet, de nem szabadít meg tôle csak
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az ôszinte lelki elmélyülés. Bornemisza szövegében sokszor homályos, hogy vajon a
gonosznak az irodalomban meghonosodott jelképeit lajtromozza, vagy szó szerint
gondolja, hogy az ördög a hasonlított dologban valóban megjelenik. Ilyen, sûrûn
visszatérô példája egyebek, például a bagoly mellett a Leviatánnal azonosított cethal.
„Hatalmas állatok az ördögök”, mondja, de nem derül ki, hogy tényleg hatalmas állatokban laknak-e, vagy csak lényegük szerint hatalmasok, az állat szót abban a XVI.
századi értelemben véve, amelynek segítségével eleink például arról elmélkedtek a
hitviták korában, hogy Krisztus az Atyával ibidem állat-e. A cethalnak és a bagolynak, mint a gonosz lakhelyeinek a regénybôl ismerôs motívumai mellett megjelenik
Bornemiszánál a hatalmi centrum, az udvartartás, mint ördögi hely képzete is: Bornemiszánál Rudolf császár, Láng Zsoltnál Dunea elvtárs udvarát segíti a Gonosz.
Még a félelmet keltô, de a döntô pillanatban mûködésképtelennek bizonyuló hadigépezet leírása a regény utolsó fejezeteiben is rímel Bornemisza leírására: „De ha sereget szereznec belôlec, czac veszteg álnac, nem hartzolnac.”11
Ahogyan Bornemisza szerint az ördög néha igazat mond, hogy azután a megkísértett elhiggye a hazugságot is, a regény Perényijének, és más megkísértett mellékszereplôinek sem mindig egyszerû és egyértelmû a jó és a rossz közötti választás.
A gyakran hivatkozott, elemzett és a regényben látványosan kifejtett MangankingBorzos epizód12 mellett ez a szál végigfut a gyermekkori emlékként megjelenô bálnajeleneten is. Itt Szent Patrik, az írországi pokollejárat föltárója jelenik meg
ördögként. „»Belé bújt az ördög«, morogta az apja, mire ô hüvelyknyi Patrickot képzelt a hasába”13 A szív helyett a gyerekbe operált rubinvörös kavics is igen régi szimbolika átfordítása. Elég itt a talán legismertebb ide vonatkozó szövegre, a Tamás akta
gyöngy-himnuszára utalni.14 Az allegorikusan megfogalmazott történet szerint az
Egyiptom jelképezte evilági birodalomba küldött égi gyermeknek éppen az a feladata, hogy a sárkány által szimbolizált gonosz, az anyag fogságából kiszabadítsa az
égi gyöngy, vagy drágakô jelképezte elveszett lelket. A szabadítás módja a helyes
nevek — persze elsôsorban az Atya nevének — ráolvasása a sárkányra: „visszaemlékeztem ama drágagyöngyre, / amiért leküldtek engem Egyiptomba. / Bûbájos szavakkal kezdtem el igézni / azt a rettenetes sárkányt. / Legyûrtem ôt azzal, / mikoron
ráolvastam atyámnak a nevét, / (és a testvéremét, a másodszülöttét, meg édesanyámét, Kelet úrnôjéét). / Így a drágagyöngyöt végre elraboltam, / hátat fordítottam,
vittem szüleimnek”.15 A regényben is a helyes válaszért járna a rubinkavics, de éppenséggel nem azért, hogy megszabaduljon valaki, vagy valami a bálnából, hanem
egyfajta, a gonosztól kapott, új természet jelképeként. A regényben a helyes válasz
közvetlenebbül függ össze az önazonossággal: a saját nevét kellene a fiúnak kimondania: „»Mi a neved? Nem tudod? Na, nem baj. Te engem szólíts Patricknak. Ha helyesen válaszolsz a kérdésemre, velem jöhetsz.«”16 Ez követôen a kisfiú háromszor
válaszolja a kérdésre, hogy nem tudom, mire Patrick végül nem viszi magával. Így
kerül tehát a gyöngy, a rubinkavics motívuma a nagy szörny testébôl a regény lapjaira. Mondhatni, így pakolja Láng Zsolt Szent Patrick gyöngyét a bálnazsírból Salamon zsírjába — hiszen, mint Piroska Lajos könyvtárigazgatótól megtudtuk: „a
könyv Salamon zsírja”.17 Ez az elhájasodott bölcsesség nem tud már egyértelmû válaszokat adni a megkísértettek kétségeire. Az ördöginek látszó angyali, és az angyalinak látszó ördögi kísértetek hálójában, önmagán kívüli fogódzó híján a lélek
kétségekbe esik saját igaz voltáról és majdani megigazulásáról is. Mély identitásválság ez, a Láng Zsolt némely forrásával közeli rokon puritánus lelkiségi irodalmak
oly jellegzetes toposza. De profundis, a mélységbôl kiáltó ember szava.
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A bálnában kapott stigma (anyajegy a gyerek fenekén) és Perényi innentôl kezdve
megjelenô iker-természetének megjelenítéséhez (két lélek egy testben, vagy inkább
két személy ugyanazon a helyen) Láng Zsolt igénybe veszi a Perényiekrôl szóló igen
gazdag régi magyar irodalmi hagyományt. Erre kötetének szerkesztôje, Károlyi
Csaba is igen korán utalt már, és amit a kötet borítójának illusztrációja, Augustin
Hirschfogelnek Perényi Péter bibliai konkordanciájához készített egyik metszetének
a részlete is jelez.18 A vendégszövegek révén a borító azonban az egykori mûre való
utaláson túl a regény illusztrációjává is válik. Láng Zsolt a Napló leköpött szerzôjének jelenetébe applikálja párbeszédszerûen a konkordanciának éppen azt az Ószövetségre vonatkozó versezetét, amely annak az újszövetséginek a párja, amelyhez
viszont a borító illusztrációja tartozik.
„— Gyere el hozzám!
— Jaj annak, házhoz ki épít házat.
— Van egy üveg Calvadosom, van videóm, van fürdôszobai szaunám, van hifitornyom, anyám küldte.
— Jaj, jaj annak, aki majd dôzsölve vigad.
— Tudod, mi a kettôs élvezet?
— Jaj annak, ki jónak mond gonosz tettet.
— Te meghülyültél?
— Jaj nekik, kik másokon nevetnek.”19

A párbeszéd utáni leírás viszont már az újszövetségi párdarabnak a borítón is megjelenô illusztrációjára utal: „Négy kecske az aszfalton kopogó patákkal iramodott el
mellettük.”20
Ennek a Perényi Péter saját munkájától a krónikairodalmon keresztül Budai Ferencig, Kölcsey Ferencig,21 és immár Láng Zsoltig terjedô hagyománynak az elsô
részletesen kidolgozott, a korabeli feldolgozásokkal ellentétben az apa helyett a török
fogságból megszökô fiút a középpontba állító darabja a szerzô egyik ôsének, Sztárai
Mihálynak História Perényi Ferenc kiszabadulásáról címû, eredetileg latin nyelvû,
1543-as krónikája, melynek modern kiadása a föntebb említett Perényi-féle konkordanciával egy kötetben látott napvilágot. Láng Zsolt a hazaérkezô, ám örökségéhez nem jutó testvér történetét csupán igen áttételesen építi be regényébe. Talán
éppen az ikergyermekek motívumának fölbukkanásakor gondolhatunk a két Perényi-testvér konfliktusára. A Budai Ferenc lexikonjában fölbukkanó, majd Kölcsey
töredékében kidolgozott, a testvérek szerelmi rivalizálásáról szóló motívum is beleolvasható a regénybe: Perényi csak akkor nemzhet gyermeket Nórával, ha a böjt
révén már kiölte magából „a Másikat”.
Sikerült-e „a Másik”, a Gonosz kiölése? Valamiképpen sikerült, különben nem
jutnánk el a regény végén megfogalmazott gyôzelmi jelentésig és eufóriáig. Azonban,
ha a szerzô választása szerint ez teljes egészében sikerült volna Perényinek, csupán
„kegyes irodalmat” olvashatnánk, a szó legrosszabb értelmében. A kötetben azonban
a gyôzelem mintegy kiprovokálja a Gonosz újabb megjelenését: „Gyôzelem, Gyôzelem! / Ekkor a Heller téren az ércbagoly meglebbentette szárnyát, és fagyos szél
suhogásával átrepült a város felett.”22
Peremváros után majd Isafjordurben kezdôdik újra a történet: „Fölkelek, kitárom
az ablakot, kint mozdulatlan minden. Aztán egy kifeszített szárnyú óriásmadár süvít
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át az épület fölött, és nyomában esôillat kavarog. De ettôl csak fojtóbb lesz a levegô.”23
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1995. 3. sz. p. 81-87.), nem véletlenül. Szilágyi Márton ekkor már dolgozik Kölcsey Ferenc
mûveinek kritikai kiadásán, benne a Perényi-dráma töredékeivel. (Gángó Gábor éppen ebben
az évben, 1995-ben találja meg a tervezett drámák cselekményvázlatainak autográf kéziratát,
melynek elsô publikációja az említett kritikai kiadás.) A Kölcsey-töredéket lásd: KÖLCSEY Ferenc: Perényiek. In: Kölcsey Ferenc: Szépprózai mûvek. Sajtó alá rendezte SZILÁGYI Márton.
Budapest: Universitas Kiadó, 1998. p. 17-42., p. 285-290. (Utóbbiak a föntebb említett cselekményvázlat lapszámai a függelékben.) Kölcsey, mint Szilágyi Márton kimutatta, valószínûleg nem közvetlenül Sztárai mûvébôl, hanem BUDAI Ferenc életrajzi lexikonából
merített: Magyarország polgári históriájára való lexikon, a XVI. század végéig. Készitette néhai
Budai Ferentz úr, a’ Szováthi ref. ekklé’sia predikátora. I-III. köt. Nagy-Váradonn: Máramarossi Gottlieb Antalnál, 1804-1805.
22
Perényi szabadulása, 117. p. (Az öröknaptár címû fejezet Nóra felé címû alfejezete.)
23
Perényi szabadulása, 119. p. (A Gyilkos esôillat címû fejezet Isafjordur, nyáron címû alfejezete.)
Isafjordur (’ízafjördür’) szintén létezô földrajzi hely, a regénybelihez hasonló kondíciókkal.
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János István
Láng Zsolt és az ég madarai

Alighanem a bestiarium az egyik legarchaikusabb képzôdmény, melynek genezise a
történelem elôtti idôkbe nyúlik vissza, s végig kíséri az emberi civilizáció teljes folyamatát. Az ember bestialis természetérôl alkotott felfogás a történelem folyamán
egyre halványult ugyan, mégis sokáig megôrizte az ôsi hitvilág emlékezetét, mitológiai tudását, az állati és emberi létezés globális, szétválaszthatatlan egységének
igazságát. Az ókori Kelet, Mezopotámia és Egyiptom theriomorf istenei éppen úgy
errôl üzennek, mint az európai kultúrkörbe jobban és sikeresebben asszimilálódott
görög-római mitológia, mely a mûvészet valamennyi szektorában kivétel nélkül képviselteti magát, a populáristól egészen a magas (arisztokratikus) kultúráig. A homéroszi eposzok, különösen az Odüsszeia nagy ívû epikus kompozícióba illesztik a
bestiákról szóló történeteket, ugyanakkor mintegy kategorizálják is a szörnyeket,
tehát valóságos bestiáriumnak tekintendôk, miként a görög vázafestészet, mely használati tárgyakon illusztrálja, s teszi a hétköznapok megszokott szereplôivé a régvolt
idôk szörnyeit. A klasszikus korban a Khimairák, Szirének, Hüdrák, Szfinxek, Gorgók nélkül nem csupán a mûvészet volt elképzelhetetlen, de a hétköznapi tudat sem
mûködött az általuk diktált (kényszerített) szimbolikus-allegórikus metódus nélkül.
Az ókori kultúrákban a bestiák természetrajza a mitologikus gondolkodásban teljesedik ki, a mítoszok közvetítik azt tudást, melynek megfejtésére már a késôantik
mitográfusok sem sok sikerrel vállalkoztak. Ezzel szemben a középkori bestiáriumok
az állatvilágot egyszerû morális példázatként fogják fel, s nem sok különbség van
ebben a tekintetben valóság és fikció között. A középkor eklekticizmusa (s nem
utolsó sorban szinkretizmusra is hajlamos szemlélete) nem kerülte meg az ókori hagyományt, hanem sajátos módon értelmezve exemplumokká formálta az antik tradíció legheterogénebb, legellentmondásosabb elemeit is. Nagy szerep jutott ebben
a folyamatban az antik mitológiának, de még nagyobb a II. századi Physiologusnak,
ami nagyjából egy és ugyanaz, hiszen a Physiologus is — hiába korakeresztény alkotás — végeredményben a hellenizmus mágikus-mitologikus világképében gyökerezik,
s csupán annyiban keresztény, amennyiben bestiái konveniálnak a középkor allegorikus felfogásával. Mégis a Physiologus lett az etalon, éppen enciklopédikus volta
miatt közel ezer esztendeig sokféle változatban afféle kézikönyvkényt szolgált, ikonográfiai hagyományt teremtett, beépült a poétikai kelléktárba: Szent Bernát éppen
úgy merít belôle, mint Balassi Bálint, hiszen a keresztény-morális értelmezést éppen
úgy kiállja, mint a reneszánsz szerelmi erotika próbáját. Kádár Zoltán alapvetô tanulmánya1 mutat rá arra a tényre, hogy a középkor folyamán továbbírt és ikonográfiájában továbbrajzolt mû alakjai épületdíszként és heraldikai motívumként is
elterjedtek, s napjainkban is számtalan formában fellelhetôek. Így pl. az ôz a mindent látó Istent, míg a pelikán az emberiségért vérét ontó Megváltót szimbolizálja,
míg a szírének az álszentek megfelelôi.
A bestiárium azonban sajátságos olvasmány is, mûfaji értelemben afféle állatmese, a mítosz krisztianizált változata, melyet szintén Physiologus indított el diadalútjára, mely vetekedett a szintén roppant népszerû Phaedrus fabuláival, sôt a
képzeletet megmozgató fantasztikumával felül is múlta azokat. Sem Plinius, sem se-
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villai Isidorus nem rivalizálhatott Physiologus tekintélyével, mely alapvetôen beleszólt a keresztény szimbólumrendszer kialakulásába is, mind a római, mind pedig
a bizánci egyház mûvészetében. Népszerûsége a középkor végén vetekedett a legendáriumokéval, kultuszának azonban a reneszánsz adott új lendületet. Fortunio
Liceti, a Galileivel is kapcsolatban álló kiváló itáliai orvos, természettudós, filozófus a A szörnyek természetérôl (De monstrorum natura), írott mûvében már a korabeli
természettudományos szemléletbe illeszti a fiktív bestiákat, s ugyanô értekezik a
homo bestilalis, az állat-ember, vagy az ember-állat kettôs természetérôl is.
A magyar irodalomban elôször 1504-ben Temesvári Pelbárt mûveiben találkozhatunk Physiologus átfogó ismeretével (Aureum Rosarium Theologiae), de néhány
elemét exemplumként is alkalmazza prédikációiban.2 A prédikáció egyébként is széles lehetôséget biztosít az üdvtörténeti szempontból értelmezett állatok és mitikus
lények bemutatására. Pázmány szerint pl. az állatvilág az élet tükre, s Lukácsy Sándor pedig a bestiáriumok népszerûsítése terén igen nagy szerepet tulajdonít a prédikációknak, melyekbôl még a hiányzó magyar bestiáriumot is rekonstruálni
lehetne!3 Az 1500-as évekre tehetô Zsámboky-kódex után Apáczai Csere János Magyar Encyclopediája jó természettudományos leírások mellett számos mitikus elképzelést is tartalmaz. „Az elefánt, mely iszonyú otromba nagyságú négylábú állat […].
Iszonyodik az egerektôl, és azt meglátván elijed és elfut. Az ô abrakját, ha az egér
csak megérte is, meg nem észi […]. A disznók röhögésétôl iszonyodik. A veres színre
megharagszik. A sárkányokkal (mivel ezek az ô vérét szomjúhozzák) szüntelen való
ellenkezése vagyon, melyeket vagy az arrával4 öl meg, vagy a lábaival tapod el.”5 A
valós lények mitikus, vagy a mitikus lények valószerû tulajdonságokkal való felruházása még egy jó ideig tudományos tevékenységnek számít. Miskoczi Gáspár például több más állat mellett az egyszarvú természetérôl is meditál,6 és létét a
Szentírásból vett érvekkel argumentálja: „[…] minthogy a Szentírás sok helyeken
jeles hasonlatosságokat vészen az Unikornisnak természetirôl és azokat mind a hívekre, mind a hitetlenekre, mind pedig Krisztusra kiváltképen alkalmaztatja. Szükségképen vagyon tehát a természetben Unikornis”.7 Itt, és számos más állatleírás
esetében is valláserkölcsi példázatként szerepelteti bestiáit. Jellemzô a morális didaxis, például a pelikán esetében: „Mert ama régi Kígyó a pokolbéli ördög, rettenetesen gyûlöli a lelki pelikán Krisztus Jézust és mivelhogy hatalmával ô magának
nem árthat, az ô híveire rohan, kiket az Ádámmal és Évával együtt az ô halálos mérgével egytül-egyig megvesztegetett: úgyhogy az emberek mind egyig örök halállal
hóltak volna meg, ha Krisztus ôket maga tulajdon vérével meg nem gyógyította
volna. De valaminthogy a Pellikán fiai különbözô természetûek, azonképpen az emberek közül is némellyek, ezeket az Isten fiának jótéteményit hálaadással veszik és
magokhoz kapcsolják. Némellyek pedig az ô sebeit megutálják, amiképen szenvedésének idején is megesett; mellyre nézve a Krisztus is némellyeknek örök életet
ajándékoz, némellyeket pedig örök veszedelemmel büntet.”8 A vallásetikai tanításokba beillesztett Physiologus-hagyomány szerteburjánzó hajtásokat növel, s hatásuk még a XIX. század folyamán is számottevô, mind ponyvairodalom- és a
kalendáriumok területén, mind pedig a mese-és gyermekirodalomban,9 illetve a
rémmesék világában.
Mellôzve a történeti folyamat számos stációját, csupán utalásszerûen említenénk
néhányat a mûfaj huszadik századi metamorfózisából. Orwell Állatfarmja mellett
talán a legismertebb Apollinaire Bestiárium, vagy Orpheus dícsérete c. állatvers-ciklusa mellett Borges évezredek kultúráján átívelô mûve, a Képzelt lények könyve, de
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idézhetnénk a magyar irodalom huszadik századi múltjából Nagy Lajos Képtelen természetrajzát, mely újabb szörnytípusokkal gazdagítja a bestiáriumok világát. A villamos-állat, vagy a búvár-hencser és a többi ember-állat lény, melyek az 1918. utáni
Magyarország szatirikus figurái.
A szórakoztató, illetve politikai célzatú késôbbi átértelmezésekre példa lehet
Romhányi József népi bölcsességeket, Aesopus-meséket aktualizáló Szamárfüle vagy
Lengyel László Kis magyar bestiáriuma mely a kilencvenes évek politikusainak theriomorf szatírája: a róka, a tigris vagy a kígyó képében lépnek elénk közéletünk kiérdemesült figurái.
Talán nem ezen történeti elôzmények és elôkészítés ellenére jelentek meg ezredfordulót megelôzô és azt követô egy-két évben Láng Zsolt Bestiárium Transylvaniae
könyvei: Az ég madarai, A tûz és a víz állatai.10 Emblematikus megfogalmazású,11
képzelt és mégis valósnak ható, valószínûtlen, ezért nagyon is valószerû lények nyüzsögnek, melyek az erdélyi história sajátos metamorfózisának folyamában buknak
felszínre, s merülnek aztán alá, végleg elsüllyedve oda, ahonnan vétettek: a mitikus
elôidôk szúnyogtetemet-konzerváló sosem volt de mindig is létezô bestiáriumába.
Mivé válik Láng Zsolt tollán ez a fentebb röviden említett, valójában idôkeretek
közé nem szorítható mûfaji tradíció? Elôször is mítoszteremtôvé, majd Physiologussá kell válnia, hogy miután megteremtette és életre keltette homo bestialis, vagyis
állati és emberi principiumot egyaránt birtokló lényeit is beilleszthesse ôket
Transsylvania múltjába, melyet úgy dagaszt mitikussá, eposzivá, hogy a tér és idô dimenzióit éppen csak sejteti, a történelmi szereplôket pedig úgy formálja meg, hogy
valami démoni hatalomnak engedelmeskedve játsszák el szerepüket a nagy világszínház, a theatrum mundi színpadán. Ha mindenáron történelmi korhoz szeretnénk
orientálódni, akkor Az Ég és föld madarainak históriai ideje12 valahol a XVI. századot követô több mint száz esztendô, s ha nagyon akarjuk, bele is tudunk látni ebbe
az idôintervallumba néhány sarkalatos történelmi tényt, mint pl. a négy vallás
egyenjogúságát kimondó tordai országgyûlést, vagy Bocskai István fejedelem „megétetését”. A történelmi aktualizálás azonban sok sikerrel nem kecsegtet, hiszen a regényekben minduntalan elcsúszik és beazonosíthatatlanná válik a fikcionált tér, idô
és esemény, az emberrôl nem is beszélve, egyedül Láng bestiái jelentenek biztos fogódzót a szellemi tunyaság és a vallási közömbösség érájában. A transsylván múlt
képzete a kézzelfogható nemzeti történelmi parabola illúzióját kelti ugyan, mégis
minden értelmezési kísérlet kisiklik a regény ravasz fintorain. Beazonosíthatatlan
eseménysor, alig agnoszkálható szereplôgárda: vagyis másutt is ugyanez ugyanígy
megtörtént, megtörténik és meg fog történni. A történelmi konkrétumra utaló elemek csupán vehikulumai egy groteszk sors-és történetfilozófiai fintornak, ám addig
is míg felismerjük mindezt, áltató fabula tárul fel elôttünk, transsylván mezbe öltöztetett tanmese a hatalom démonikus birtokosáról,13 Sapré báróról, aki nem csupán a béna és tehetetlen Zsigmondot uralja, de talán magán a történelmen is
erôszakot tesz, mégpedig azon ôsi módszer alapján, hogy képes az ember félelmein
uralkodni.. Eladta lelkét az ördögnek, könnyû neki tehát birtokba venni a világot,
vélekedik a világ , s efelôl maga az auktor sem hagy bizonytalanságban, hogy Sapré
mítikus kvalitásai valójában csak környezete értékhiányos létével szembesítve emberfelettiek:
„Nemcsak a tányérnak nem volt még neve, hanem az észnek sem. Egyikbôl sem
létezett annyi, hogy érdemes lett volna elkeresztelni, elegendônek mutatkozott rábökni, ha épp szóba került.
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Sapré bárónak tányérja is volt, de legfôképpen eszével büszkélkedhetett […]. Kincses eszességét vajákosságnak nevezték a környék népei; róla pedig azt tartották,
hogy eladta lelkét az ördögnek, s cserébe a bûbájosság és rontó mesterkedések titkos
tudományát kapta.”14
A hatalom bestialisztikus lélektana, valamint az alávetettek rettegése az idôtlen
történelmi narratíva interpretációs szándékát sejteti. Láng Zsolt mágiája a valóság
látszatát kelti, holott valójában az örökkévaló igazságtartalmának megtapasztalása a
célja. Sapré hatalmának misztifikált erejét „nem annyira természetfeletti képességeibôl meríti, hanem politikaelméleti megfontolásainak gyakorlatba ültetésébôl”,15
ugyanis jóslatai azáltal igazolódhatnak be, hogy környezetével ellentétben a történések minden lehetséges konzekvenciájával is számol. S hogy nem valami diabolikus erôrôl vagy mágikus hatalomról van szó, hanem a szükségszerûség
tudomásulvételén alapuló megfontolásról, azt Sapré sajátos elméleti metódusa is
tükrözi: „Aki a jövô eseményeit megtervezi, annak fontos e tudás. A homokszemek
leperegnek a homokórában, és mégoly éles elmével sem lehet ellenkezô mozgásra
bírni ôket, ám egyetlen homokszem útjának pontos berajzolásával meg lehet akasztani a szemek futamát, és az eltorlaszolt járatban mégis megtorpan az idô. Az emberi
cselekedeteket nem az isteni elôrelátás igazgatja. isten hatalmas, de nem képes eligazodni a részletekben. A levegô milliárdnyi molekuláját nem tartja számon. Csak
az emberi ész bírja elôre látni az országos szerencsétlenségekkel vagy jelentéktelen
kalandokkal tarkított jövôt.”16 Ám még eme kivételes éleslátása ellenére sem tudja
áthidalni a közte és Xénia világa között tátongó szakadékot, s az eltervezett misztikus egyesülés helyett a két test egymásra szegezésének groteszk naturalizmusa tárulkozik a passiót színpadi látványként megélô tömeg szeme elé.
A fiktív, költött világ attribútumai és a ciklikusságot, valamint a történelem örökkévalóságát deklaráló idôfelfogás17 a Sapré-Xénia Péter köré szôtt cselekményelemeken
és imaginárius képzeteken túl az ég madarai köré font laza szimbólumrendszer által
nyilatkozik meg.
Evégre tehát az idôbôl kilépett bestiák, s úgy is mint regénystrukturáló elemek,
hiszen mindkét regény minden fejezete egy-egy állatról neveztetett el. Az ég madarai könyvben éppen tizenketten vannak, jeléül a befejezettségnek, a tökéletességnek: tizenketten voltak az apostolok, tizenkét törzse volt Izraelnek, Jézus tizenkét
éves korában tûnt fel a templomban, de tizenkét jegybôl áll a zodiákus, s a hónapok
száma is tizenkettô: a végtelen ciklikusság szimbóluma. E jelképes állatöv madarai,
csakúgy mint az égi rokonaik, lehetnek szimbólumok, vagy egyszerû ábrák, felidézhetnek bizonyos asszociációkat, ám semmiképpen sem lehetnek didaktikus tanulságok hordozói. Létük, cselekvéseik az emberi sorsokhoz teszik ôket
hasonlatossá, elhitetik saját létüket, fontossá teszik önmagukat, s jelentéktelenné
degradálják az ún. embert. Kívül állnak bizonyos tekintetben téren és idôn, „a kizökkent idô egyetlen megismerhetô birtokosai, jelenlétük nem befolyásolja nagymértékben az eseményeket […] Valamiféle örök állandó megjelenítôi a regényben,
ôk sem a halálnak, sem az emlékezetnek nincsenek tudatában […].”18 Létük nekik
megújuló,, mint az idôciklusnak alávetett emberé, mégis állandó , még haláluk is az
örökkévaló statikumának van alárendelve. A vizet váró varangymadár példázza ezt
talán a legpregnánsabban: „[…] a bejárat felé fordította fejét, miközben ajkait fölhúzta […]. látható elégedettség ült ki ábrázatára, még inkább sóvárgás, valamire,
ami várhatóan eljön, de bekövetkezésének idejét nem ismeri, nem képes felmérni,
mikor érkezik, és mennyit kell várnia rá, egyidejûleg van jelen és távol minden,
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egyetlen röpke perc annyi, mint ezer év, s amennyiben a víz napokat késne, ô napokig csepegô ajakkal fordulna a bejárat felé, a vödröt hozó lovászra várva. Vajon emberi lény képes volna ennyire kizökkenni az idôbôl?”19 Fontos szerepet oszt rájuk a
szerzô : összekötik a bestiárium-tradíciót mint a regény pretextusát a jelennel, azontúl pedig aktív tényezôi is a históriának, mely verifikálja önmagát, igaznak nyilvánítja a soha meg nem történt mítoszát. Láng madarainak egy része nem klasszikus
bestiárium-lakó, hanem önálló teremtmény, mint pl. porverebek, pernyemadarak,
fénymadár, csendmadár, varangymadár beszélô névként egyben jelzik és sugallják a
történetben (fejezetben) betöltött szerepüket, s nem utolsó sorban minôségüket: emberi jellemek misztikus hajtásai, történések és folyamatok hallgatag tendenciái. Viszszautalnak az evolúciós folyamat kezdetére (kígyómadár, varangymadár),
ugyanakkor részei és szimbólumai a földi állatövnek — jelentésüket megfejteni aligalig lehet, mégis egyértelmûek és igazak. Egy részük már nevében hordozza saját
identitását (porverebek, pernyemadár, fénymadár, barlangi páva, ugató gyurgyalag
stb.), amennyiben Láng privát teremtményei: egyszerû szóalkotási mód, szóösszetétel útján keletkeznek.
Egyetlen madár van Láng könyvében, melyet kanonizált a bestiárium-hagyomány, a pelikán, mely a „Physiologus szerint nagyon szereti kicsinyeit. Amikor fiait
világra hozza, és azok valamelyest felcseperednek, arculütik szüleiket. A szülôk megfenyítik és megölik ôket […]. Azután megesik rajtuk a szülôk szíve és három napon
át gyászolják megölt fiaikat. Harmadnapra anyjuk feltépi oldalát, s a kicsinyek élettelen testére csepegô vére feltámasztja ôket.”20 A pelikán ezért mint a kereszthalált
szenvedô Krisztus szimbóluma, nem véletlen, hogy az utolsó fejezet passió-jelenetében fontos emblematikus funkciója van. Az talán kevésbe hangsúlyos allúzió, hogy
a pelikán nem csupán eucharisztikus szimbólum, hanem a szerelmi lírában is gyakorta alkalmazott, a szerelmi önfeláldozást ábrázoló jelkép is egyben.21
Egészen más égtájról érkezik viszont a rúkmadár: a mesés Keletrôl, egyenesen az
Ezeregyéjszakából. Borges is értekezik róla (Képzelt lények könyve), valójában azonban arab kreatúra, Szindbád történeteiben éppen úgy megjelenik, mint Aladdin históriájában, a Csodalámpában. Tengerjáró Szindbád második meséjében olvashatunk
részletesebben e mítikus madár természetérôl, mely bizonyos szigeteken él, hatalmas
szárnyai az eget elhomályosítják, tojása akkora, mint egy hatalmas kupola, fiókáit
pedig elefántokkal táplálja.22 Láng regényében a Rúkmadár láthatatlan lény, mely
ellen hiába hadakozik emberöltôk óta a Barcsai-família, a sokgenerációs ontologikus
létérzést, a misztikus félelmet megöröklô Miklós is csupán saját szívébe talál a karddal, a lényében koncentrálódott évszázados félelem csak növelte a madár erejét és
halhatatlanná tette a jövendô századokra is kivetülô hatalmát: „Emberöltôk múltán az ország fölött kiüresedett az ég, tollas állatok helyett vasgépezetek cikáztak
mindenhol. A rúkmadár azonban, mintha belehörpintett volna a halhatatlanság
kelyhébe, a legmostohább körülményeket is átvészelte. A félelem volt kotlósa, és a
félelem újra meg újra láthatóvá varázsolta.”23
Láng mítoszteremtô képzelete olykor démonizálja az ég rendszertanilag is számon tartott szárnyasait is. Így Sapré báró szürke hollója egyrészt gazdájának szándéka szerint varázsolja át a történések logikáját, tehát voltaképpen engedelmes
szolga, de olyan, birtokolja ura jellemét is, másrészrôl viszont halhatatlan lelkû istenség a nomád tatár horda számára, míg végtére gazdája feláldozza, hogy vérébôl új
kreatúrát támasszon, az ugató gyurgyalagot. Hasonló ambivalenciák tûnnek elô pl.
az emberarcú papagáj esetében, aki elôtt nincs rejtve sem a múlt, sem pedig a jövô,
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igazmondó-jövendölô madár, Boldizsár gróf pedig kufárként kiárusítja képességeit,
mígnem rajta is beteljesedik szárnyasa jóslata. A papagáj bosszúját sejtô Boldizsár
hiába mentegeti magát a nagyothalló fejedelem elôtt, az „babonásan örült, hogy
végre szánalom nélkül lefejeztethet valakit.”24 A papagáj itt egyértelmûen a jelenet
centrális szereplôje, akárcsak a barlangi világban csendmadár és a fénymadár is, jelenlétük ugyanakkor felettébb ambivalens, hiszen a csendmadár a némaság és pusztulás képzetét sûríti magába, míg az egyébként pozitív képzetkörhöz kapcsolódó
fénymadár a barlanglakók számára egyértelmûen a vakságot jelenti, az örök sötétség
attribútuma. Még ellentmondásosabb a barlangi páva megítélése, mely Péter szemében az erôszak és a bujaság megtestesítôje, addig Xénia számára a megnyugvás
madara. A többi, a matériához közelebb álló madár esetében is megfigyelhetjük ezt
az ambivalenciát, „mely leginkább a mellék-és fôszereplôk hozzájuk való viszonyában nyilvánul meg.”25 Ez a viszony általánosságban test és lélek, vagy tágabb értelemben matéria és szellem, azaz fény és sötétség bináris oppozícióját jelenti, mely a
regény minden fejezetében teret kap, legszuggesztívebben azonban mégis Péter és
Xénia barlangi létének epizódjában, a középkori alvilág-látomásokra emlékeztetô
pokoljárásában nyilatkozik meg. (pl. Tar Lôrinc pokoljárása), melybôl végül is a
fénymadár mutatja meg a kivezetô utat. Közben feltárul a be nem fejezôdött evolúció körképe, a barlanglakók létezésért folytatott örök harca az ôsgonosz természet kaotikus principiumával szemben, melyen emberi erô nem képes felülemelkedni.
Vegyük ezt olybá, hogy mindez nem csupán Erdély, az illuzionált „Tündérkert”
múltjára és jelenére nézve igaz, hanem magának a történeti ciklusnak mindenkori
lényegére is vonatkozik. Láng Zsolt történelminek alig nevezhetô narrációja bizonyos értelemben „tündérmese”, s ebbôl a mûfajai nézôpontból bestiái is más funkcióban tekintendôk. A tündérmese ugyanis igaznak hiteti önmagát, s legkevésbé
sem szándéka az allegorikus-parabolikus kifejezés, a „sohasem történt meg, de mindig így volt” mitikus tanulságára tekint. Csak saját, belsô világa felôl értelmezhetô,
ám ha valakit éppen nem elégít ki az önmagáért való olvasás gyönyörûsége, vessen
egy pillantást újra Physiologusra. Mert Láng Zsolt sem tesz mást, mint prekoncepcionált pretextusa: világunk határait kutatja.26
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Antal Balázs
Szerep, narratíva és az idôlátás képessége
(Láng Zsolt novellisztikájának néhány kérdésérôl)

A nyelv beszél. Nincs olyan szöveg, amelyben ne a nyelv szólalna meg. A mögötte
állót a megszólalás, a nyelv elfedi. Ettôl függetlenül még ô mozgatja így vagy úgy a
szálakat — jelentôsége belátható, személyisége azonban aligha. Látunk egy nevet a
könyvön, de alapesetben semmit sem tudunk a viselôjérôl, üzenetéhez, ha van, ezen
a módon nem juthatunk közel. Akkor már inkább beszédes a szerzôi arcmás — a
portré, ha van. Bartis Attila A nyugalom címû regényének fülén egy a fekete háttérbôl éppen csak elôbomló alak látható, csak a fehér inge keskeny fél szöge világít, a
szája sarkában flegmán fityeg a cigaretta, arca borostás, durva és zárt, szemgödreit
még árnyékolja is a divatos szemüveg, a haja zilált, a kezei valószínûleg zsebre dugva.
A fekete-fehér képen körvonalai nem is látszanak: bizonyára zakót visel, de minden bizonnyal csak azért, hogy az említett fehér ing szilárd körvonalak nélkül olvadjon bele a feketébe. A látható test pusztán egyetlen vastag vonal, a szürke és a
fehér tartományaiban. Ezzel tálcán kínálja az olvasónak a különben fotómûvészként
is jegyzett író a könyvben megszólaló nyelv mûködtetôjét. Vagyis, értsék jól, mire
gondolok, nem is annyira a szerzô fotójává válik, semmint inkább egyenesen az elbeszélôévé a kép. Aki olvassa a könyvet, annak elég csak néhány mondat, hogy beazonosítsa, igen, ez az arc áll a nyelv mögött. Láng Zsoltról könyvön utoljára
2003-ban láttam portrét, a Bestiárium második kötetén. Zuzmószakállú barlanglakó
figyel a sarokból, kerek szemüvege mögött apró, mindent látó szemek. Ráadásul elmosódott a fotó — merthogy ezt az arcot nem igen lehet csak úgy, a megörökítés szándéka végett lencsevégre kapni. Nyilván valami más képbôl kellett kivágni ezt is,
ahol semmiképpen sem ô állt a lencse fókuszában. Olyan valakinek tûnik, aki tényleg a Teleki téka fóliánsait lapozgatja egész nap. Ha arrafelé nem jársz, legfeljebb
csak a moldvai lejtôkön láthatod, a bádogtetôs házak hátsó udvarainak mohos kútjai körül. Csuhában. Nem mellesleg, felemlíteném, hogy nagyjából abban az idôben
ismertem meg személyesen Láng Zsoltot. Addigra már lejött a hegyrôl. Szemüveget
nem viselt, szakállát levágatta. Vagyis egy egész picit, mondjuk jó egyhangnyit másképpen szólt, mint a könyvben a kép. Persze könnyû regényhez elbeszélôt faragni.
Ott — engedve most teret az egyszerûségnek, bôvebben erre most úgy se lenne idôm
— egyetlen, vagy csak néhány nyelv beszél. De vajon véletlen-e, hogy Láng Zsolt
újabb novelláskötetein nem igen találni semmiféle portrét? Beszédmódok és eljárások, hogy ne mondjam, nyelvek, de még inkább szerepek sokfélesége között nincs
olyan egyetlen tekintet, amelyet a közrebocsátó hozzá szándékozna rendelni a megszólalásokhoz. Az olvasót ne befolyásolja semmi, a peritextuális térben nincsen a figyelmét irányító mozzanat.
Marad tehát a nyelv, mint ami elbeszélôt, szereplôt, teret, idôt és persze olvasót
is teremt. Mert hát hogyan is lehetne Az idôlátó c. rejtelmes elbeszélés Ödipuszmaszkot magára öltô elbeszélôjét lefényképezni? Hogyan is lehetne elbeszélni képben azt, aki helyett tulajdon nyelvét, vagyis tulajdon elbeszélését is mások
mûködtetik? Mert egyrészt Antigoné írja papírra a világot nem, csakis az idôt látó
Ödipusz szövegét, amelyet valaki, egy fölöttes elbeszélô megtalál, s beágyaz elbeszélésébe. Amely elbeszélésben egyrészt gyermekded ötletnek mondja a talált szöveg
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effektust, másrészt, miután szöveget talál és közzéteszi, gyorsan meg is cáfolja az
abban szereplôk identitását — behelyettesítve oda párhuzamos, de a nyugati mûveltségben kevéssé ismert mítoszok paralel hôseinek neveit. Csak egy valami nem képezi kérdés és kétség tárgyát a szövegben: hogy ki ô? Ki az, aki közzétesz, aki benyúl
a nyelv rétegei közé, hogy nevekkel lefedett jelentéstömböket kilazítson onnan, más
mezôket nyomva be helyükre? És éppen ezzel, hogy ugyanis pillanatig nem kétséges, éppen ezzel kelt gyanút: ugyanis se megnyugtató, se elégtelen válasz nincsen rá.
Az efféle rafinált játékok talán az egyik legmarkánsabb jellemzôi a novellista Láng
Zsoltnak — miközben minden alaposan regisztráltnak és kidolgozottnak tûnik, a legfontosabb kérdésekre adandó válaszok helyén még csak hiányjel sincsen. Bár az
identitás ezekben a darabokban tiszta nyelvi tény, nem kerülhetô meg a feltételezés, mennyiben komponált úgy a szövegvilág, hogy az olvasó, tudatos, felkészült olvasó volta ellenére is zavarba jöjjön a nagyszámú, olykor nagyon is direkt jelzések
láttán: ugyan és vajon egybeesik-e, s ha igen, mennyiben, s ha nem, mennyiben nem,
a szöveg írója és elbeszélôje vagy valamelyik szereplôje? A játék alapos kidolgozottságát jelzi, hogy általában van egy-egy olyan attribútuma az elbeszélônek és vagy a
szereplônek, amely tudott vagy vélt attribútuma az írónak is — például, hogy éppen
író. Egyes helyeken más Láng-szövegek idézôdnek meg a gyanús szereplô/elbeszélô
közvetlen környezetében: színházi elôadásként Láng-darabot játszanak A szomszéd
nôben, a Fuccsregény c. elbeszélés leendô írója egy Mária-novellát ír, amelyet elveszít,
s a kötetben késôbb meg szerepel egy írás Mária (rekonstrukció) címmel. De még
olyan helyeken, ahol tulajdonképpen explicit narrátori pozíció mûködteti a szöveget, mint a Nyílt óra c. elbeszélésben, nos, a pincébe menekülô kamaszok egybôl a
Láng-olvasó eszébe juttatják az elsô Bestiáriumot. A sokat utazó szereplôk még a
kissé bennfentesebb olvasót is elgondolkodtatják, hogy olyan helyeken is járnak,
amerre magyar írók is szoktak ösztöndíjakat kapni, és olyasmi tevékenységekkel
ütik el az idôt, ami szintén intellektuális beállítódásra vall. Mégis, elbeszélôk és szereplôk nem lépnek ki a szövegvilágból, nem azonosítható be egyértelmûen senki: a
nyelv elemei maradnak mindannyian.
Az identitás, mint nyelvi képzôdmény, a nyelvi jelölôeszközök rekonfigurálásával könnyedén le is csusszanhat a jelöltjérôl. Így lesz Ödipusz az eredeti kéziratban
akár a japán mitológia analóg figurája. Így lesznek az idézett Nyílt óra kamaszai hirtelen összekuszált és felcserélt, éppen ellentétes érdekû szereplôk azzal, mint amit a
történelem újrajátszásának során rájuk szabtak. A pálcikaember és társai tulajdonképpen egész végig nem tudják magukról maguk sem, hogy kicsodák is. Jelölôszavaik üresek, semmitmondóak — vagyis inkább éppen azt mondják el, hogy valami
másnak a helyén szerepelnek, valami pontosabbnak. Amely azonban az olvasó számára valószínûleg épp ugyanannyira semmitmondó lenne. Az identitásképzés nyelvi
alakzatai így lesznek az identitás elbizonytalanításának is eszközei egyszerre. Mindazonáltal az ebben a témakörben kulcsfontossággal idézett szövegekben az identitás
a történet idejének is képzôdménye: hogy az Idôlátót mégiscsak Ödipusz-történetként olvassuk, majd a tulajdonképpeni történet után helyezôdik át az identitás más
idôk és terek más-más szereplôire — de addigra az olvasás, az Ödipusz-történetként
való olvasás, már végbement. Az identitás az idôben átalakuló képzôdménye ugyanakkor tudatosan és látványosan nem akar politikai-történelmi tapasztalatként artikulálódni — meghagyja magát teljes egészében a nyelv terében képzôdô és változó
konfigurációnak.
A pálcikaember néven nem nevezô-effektusa más szövegek terében is gyakran meg44
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figyelhetô: a szomszéd nô mindvégig szomszéd nô marad, a néven nem nevezés
olyan teret teremt a szereplôk körül, amelyben az arcmások szabadabban járhatnakkelhetnek egymás határain át. A feleség és a szomszéd nô jó barátnôk(nek látszanak), tulajdonképpen az olvasó megnevezésükön kívül (feleség, szomszéd nô), nem
tud csatolni hozzájuk semmilyen más, markáns attribútumot. Más szövegben az elbeszélô a felesége helyett, aki megint csak feleség, egy idegen nô, aki viszont mindvégig idegen nô mellett ébred. A két személy fölcserélôdésének felvetése az
identitásváltás pozíciójában is artikulálható — különösen, hogy a testcserét, a testi
alakzat változtatását elbeszélô Kafka szöveg intertextusának közelébôl indul a cselekmény. Felcserélhetô a nyilván az összhangzat holtjátékára is épülô A bolgár kalauznô bolgár kalauznôje a végére elôkeveredô bolgár kalauzzal. De ugyanígy
elbizonytalanított Kovács Emma születése: az olvasó a szöveg egy bizonyos hányadáig mást tételez anyaként, mint aki valójában lesz majd. Ráadásul az egyén itt egy
különös metafora-alakzatban nyeri el identitásának alapvetését: hogy ugyanis végtelen sugarú körbôl válik a fogantatás pillanatában apró, szinte a semminél is kisebb magzattá — az én teremtôdése a végtelen lehetôségek radikális redukciójaként
értelmezôdik ezzel.
A szövegek belsô terében artikulálódó identitás-alakzatok mellett az elbeszélô
pozíciója is többnyire ugyanúgy széles mezôben mozog, bár nyilván felvethetô a
majdhogynem homogén narrátori felület esélye a Fuccsregény kötet esetében, vagy
különösen A Pálcikaember életében — az újabb kötetekben már nem nagyon tartható.
A külsô elbeszélô hatalma nagyobb Istenénél, hiszen egy helyen Istent is elbeszéli
— méghozzá nem mindenhatóként. Néhol a hangja közeledik a Bestiáriumok elbeszélôiéhez, mint, természetesen, az Oltalom kolostorában. Vagy, ha elbeszélésalakzatot váltunk, ahol nyomozók, ügyészek a fôszereplôk, a hang takarékossá válik, mely
éppúgy a mindentudás ígéretével kecsegtet, mint a bôbeszédûség, csak épp az elhallgatás révén, a háttérbehúzódás szándékában immár fenyegetés, rejtett feszültség
olvasható ki a sorok közül.
Az identitás kifejezése, felszínre jutása, kimondása többnyire a nemiségben, a testiségben történik. A Fuccsregény kamaszerotikája még az én-kép kialakulásának elôidejében mutat rá a személyiségformálódás mozgatórugóira, de a nyitó kötet
szövegein túl a legutóbbi elbeszélés gyûjteményben is szerepelnek idevágó darabok.
(Nem mellesleg, ha van a Láng-prózának olyan sajátossága, amellyel az útnak indító mûhely, azaz a Forrás-sorozat más alkotóihoz kapcsolható, úgy épp a kamaszerotika az, mely Bodor Ádámnál még csak itt-ott, igaz, hangsúlyos helyen és módon,
Vári Attilánál, és különösen Mózes Attilánál azonban már gyakran látványosan,
akár egész kötetet is eluraló központi helyen szerepel.) Ahogyan a Szomszéd nô kötetben ebbôl felnôttek bonyolult kapcsolatrendszere lesz, az erotikum úgy válik
egyre inkább éteri jelenséggé — az olvasó pontosan érzi, hogy, szemben a kamaszokat mozgató szövegekkel, nyersességre, ágyjelenetekre itten különösebb esély nincsen. Nem azért, mintha szemérmes lenne az elbeszélô vagy épp az elbeszélés, hanem
mert másféle téteket tart a szöveg — nem mellesleg, éppen így tudja tartani olykor
több tíz oldalon át az érzékiség hálóját az egész szöveg-konstrukcióban.
De akár még az erotikumnak sem kell érzékelhetô motívumként megjelennie a
szövegben, a szereplôk monológjai, cselekvései egy irányba tartanak úgyis. Az Ödipusz-elbeszélés leglángolóbb betétei, gyakorlatilag érzéki gesztusok nélkül kapcsolódnak a testhez, a testekhez. Az olyan szövegekben, mint A kút inkább csak sejthetô
marad mindvégig, hogy az elbeszélés egyes részeit elmondó szereplô gondolatai a
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test körül forognak, miközben egy naturális részletességgel megjelenített feltételezett gyilkosság elkövetôje után nyomoznak, ahol a roncsolt test képe és képzete lesznek érzékletesek, és a történet tétje szempontjából a lényegesebbek. És ha már a
roncsolt testeknél tartunk, az Oltalom kolostorának nôalakja tulajdonképpen a test elpusztítását mutatja be, amelynek alapja a nôi test erotikumából származtatható. Az
elpusztítás és a születés egyszerre mûködik szövegformálóként a Kovács Emma születésében, nemcsak úgy, hogy a magzatot minden áron igyekeznek elpusztítani, de
úgy is, hogy a belôle kifejlô élet más életek lehetôségét pusztítja el. De a test útján
érvényre juttatott önmeghatározás még az olyan, különben az erotikum gyakorlatilag minden észlelhetô kifejezôeszközétôl mentes szövegben, mint A Pálcikaember
élete is középponti — hiszen a Pálcikaember testérôl kapja nevét, neve és teste jelölôje ugyanaz. Sôt, a testek formálódása és alakulása az e kötetben szereplô rövid darabkákban is megvan: a Pálcikaember maga egy hattyú átalakulásából-átalakulásával
teremtôdik meg, majd a szöveg egy pontján ajtót nyit a saját testén.
Az írás, mint performatív aktus, a novellák és az elbeszélések jelentôs részében
meglátásom szerint szoros összefüggésben áll az identitás és a testiség kérdéskörével. Ritka nagy számban találni szereplôket, akik vagy írók vagy annak készülnek,
de elôfordul írás-tevékenység az íróvá válás célzata nélkül is. A személyiségformálódás fontos leképezéseként a szövegteremtés (is) a felnôttség határaként jelölôdik:
a Fuccsregény kamaszai írók-költôk akarnak lenni, A szomszéd nô elbeszélôje már író.
A szexuális értelemben is vett ártatlanság-bûnbeesettség korszakot az írás valahol
középen szeli át: a tûzkeresztségen még át nem esett kamaszok az írásra is csak készülnek. Az írásaktus két felén kétféle személyiségtípus áll: a nem felnôtt még nem
írt és csak gondolatban érintett nôt, aki írt, az viszont már felnôtt, és a nôirôl mesél.
Vagyis az írásaktus ugyanúgy az önmeghatározás alapmûvelete, mint a testiség, ráadásul testtel kapcsolatos az írás tétje. Fokozva a tétel feszítettségét, A szomszéd nô
írófôszereplôje ellenfeleként egy könyvkiadó vezetôje bukkan fel. A szomszéd nô
dolgozik neki, mondja az írónak, de a szeretôje, deríti ki végül az író. És bosszút áll
a kiadóvezetôn.
És hát hogyisne függne össze az írás mûvelete a nyelvben artikulálódó identitással, hiszen hogy a nyelv a papírra kerüljön, ahhoz az írás mûveletére van szükség, a
papírra kerülô nyelv pedig megteremti az elbeszélôt, aki az írás aktusát mûvelve
uralja (uralni próbálja) a nyelvet — újrateremtve saját magát, mondhatjuk, de az olvasó szemszögébôl nincsen újrateremtés, csak egyszeri teremtés (amely persze az újraolvasás során megismételhetô). A bevezetôben már említett Az idôlátó összetett
narratív eljárása természetesen képes megkérdôjelezni e tételt is. Az elbeszélésbe
ékelt szövegben az írás aktusát végzô személy nem azonos a szöveg szerzôjével, hiszen a vak Ödipusz diktálja Antigonénak, hogy mit írjon. (Bár nyilván felmerül a
kérdés, hogy a nem látó ellenôrizheti-e a leírtakat? Még pontosabban: a diktáló Ödipusz, vagy az ôt e téren megcsaló Antigoné szövegét olvassuk-e?) Mint késôbb kiderül, önmagával sem azonos, hiszen az eredeti szövegben, amint azt a magát a
történeten kívül elhelyezô fölérendelt narrátor mondja, az eredetileg talált szövegben más nevek szerepelnek, s voltaképp az ô önkényes eljárása volt a nevek kicserélése. Az identitásváltást a föntebb tárgyalt nyelvi jelölôeszközök cseréjével ezúttal
az átírásban érhetjük tetten, a szöveg maga pedig mintegy gyakorlatban igazolja a
fentebbi elméleti tételt.
A történetek gyakori utazás motívuma is nemritkán írások-szövegek-könyvek
köré szervezôdik. Vagy olyan intertextualizált-parafreazált formában, mint A bolgár
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kalauznô c. írásban — ezt nem is kell ehelyütt tovább boncolgatnom — vagy a szövegolvasás szoros, már-már nyomozásképpen megjelenô követésében, mint a Római
utazásban, ahol egyrészt Goethe másrészt a titokzatos D. nyomában halad az elbeszélô az írásaikat forgatva. Az Ólomkatonák fiatal leánya romantikus regények ábrándját kergetve bolondul a vásári mutatványosba, akivel messze akar utazni,
mindegy hova. A Saint-Nasarde-i kolostorba való utazást elbeszélô szöveg pedig Franz
Kafkát parafrazálva indul: összehasonlíthatatlanul megnyugtatóbb egy idegen nô mellett
ébredni, mint féreggé változva…
Ha a szövegek között tematikai alapon valamiféle csoport-elrendezettséget feltételezünk, vagy állítunk fel, arra a jelenségre is fel kell figyelnünk, hogy a köteteken
átnyúló tematikus tömbök homogén beszédmódok, narrátori eljárások mentén szervezôdnek — míg az egyes kötetekben egymás mellé került darabok helyenként jelentôs távolságra vannak egymástól e tekintetben. Ha például a detektívregény
alakzatainak és sémáinak aktivizálását mutató A kút vagy a Mint a tintagomba c. szövegeket együtt olvassuk, bár két kötetbôl valóak, jelentôségteljes áthallásokat tapasztalhatunk meg közöttük — olyannyira, hogy tulajdonképpen akár egy közös
nagyobb narratíva-struktúra felé való közeledésként is olvashatjuk ôket. (Bár történetük természetesen tökéletesen széttartó, semmiféle átfedés nincs közöttük — csak
és pusztán a beszédmód, mely jelen vizsgálódásomban éppen sokkal fontosabb a
többinél, ami erôsen fenntartja a közösségképzés lehetôségét). Nem véletlenül a
sémák képzetérôl beszélek, hiszen tulajdonképpen nem detektívtörténettel állunk
szemben egyik esetben sem, pusztán a beszédmód, valamint egy nyilván ahhoz szorosan kötôdô tárgyi- és nyelvi rekvizitum-réteg felelevenítése pozícionálja az olvasót az ekként való olvasásra. És bár az említett rekvizitumok nem éppen teljes
kirajzolódása, azaz a sémák szerint épülô krimik kulcsfontosságú sematikus elemeinek kihagyása, vagy a sematikus szerepkörükbôl való kimozdítása pontosan jelzi
egy nem áttetszô nyelv jelenlétét, az olvasót tulajdonképpen képes meghagyni abban
a képzetében, hogy mégiscsak detektívtörténetet olvasott, amely azonban egy kissé
szabálytalan. De hogy hogyan és mennyiben, már nehezebb lenne megragadni és
feltárni egy vagy akár két olvasás után is.
Már sokkal zavarba ejtôbb az Oltalom kolostora, amelyben kibontakozása során
többször is arculatot vált a történet, minden arculatváltásnál egyúttal újrapozícionálva az olvasás során az olvasót, enyhe kétségeket mindig meghagyva, hogy eddig
is jól olvasta, majd újabb kétségeket ébresztve, hogy még mindig rosszul olvas. Vagyishogy krimi, rejtett szexuális perverziókról szóló bûnténysorozat, politikai kódok
lappanganak a történet és a nyelvhasználati eljárások mélyén, vagy tisztán az ôrületrôl szól, netán társadalmi dráma, esetleg mindezek sokkoló kevercse? Sémák,
alakzatok, kódok árnyképének sokasága vonul át egyetlen írásban a színen — s az olvasás tétje történetesen a helyes pozíció, az érvényes kódrendszer, a belátás képességének megszerzése, elérése is, de a saját olvasási tapasztalatom azt mondatja, hogy
újrakezdve a szöveget megint csak a helyezkedés, a kódkeresés élménye érzôdik — az
olvasó emlékszik, az olvasás azonban nem. Mielôtt megvádolnának, hogy az elbeszélô és az elbeszélés kettéválasztása után immár az olvasóról is igyekezném leválasztani az olvasást, sietve megnyugtatok mindenkit, hogy csak részben van így —
mint ahogy az elbeszélés aktusát is részben vagy egészben, de teljesen egyértelmûen
szövegtôl, szerzôtôl, és éppen alkalomtól függôen, önkéntelen mûveletként fogom
fel, az olvasásra is fenntartom ezt, olvasó, szöveg és alkalom függvényében. Hogy
így az értelemképzés is önkéntelen lenne-e, megint csak idô-, alkalom- és értelem
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függvényében csak részlegesen és egy-egy alkalomra érvényesen megválaszolható
kérdésnek kell gondoljam ezen logika mentén haladva. Azonban azt is szeretném leszögezni, hogy míg a mondatok esetében talán még fenntarthatónak merném mondani az önkéntelenséget Láng Zsolt novelláiban, a szövegek szervezettsége,
legutóbbi példám, az Oltalom kolostorának az olvasó játékba vonása-félrevezetése esetében nagyon is tudatos írói jelenlétet mutat mindvégig — ebben a prózavilágban
kevés dolog esetleges és/vagy véletlenszerû, de természetszerûleg törekszik az elbeszélô e látszatnak a fenntartására. Például a történetben nem-mindenható mindenhatót mozgató Isten a Gellérthegyen címû szövegben izgalmas a kontraszt a
mindenhatóság lerombolva is lerombolhatatlan képzete és a cselekménybonyolítás
valóságosan uralhatatlannak látszó esetlegességei között. A Láng-novellák többnyire
idôtlen terekben játszódnak. Az olvasót leggyakrabban sejtések, a tárgyi világ rekvizitumai vezetik csak a cselekmény idôhöz kötésében. Ha Láng Zsoltot regényfolyamából kiindulva — Selyem Zsuzsa kifejezésével —, mágikus historizmus mellett
elkötelezett szerzônek tekintjük (vö. SELYEM Zsuzsa, Glissando. Láng Zsolt bestiáriumairól = U.ô: Fehérek közt, Vigília, Budapest, 2007, 113-150.), novellái és elbeszélései nem tartanak tétet ezzel az elkötelezôdéssel. Pusztán az egyetlen Az oltalom
kolostora az, amelynek világa valamelyes rokonságot mutat a második Bestiáriummal.
Ugyanakkor az idôbeli egyértelmû határok elmosása a kisepikai vállalkozásokban
korántsem annyira feltûnô, mint a regényekben, hiszen azok egyértelmûen kijelölik történelmi érdekeltségüket, hogy aztán éppen az ebben a szemléletben legfontosabb helyet hagyják üresen, míg a novellák-elbeszélések, ha éppen történeti korba
helyezettek is, nem tematizálják a korokat, legfeljebb csak nagyon áttételesen. Az idô
ugyanakkor jónéhány írásban kulcsfontosságú szereplôvé lép elô. Nem is annyira a
már sokszor idézett Ödipusz-elbeszélést hoznám elô e helyen, hanem inkább a nem
kevésbé összetett Nyílt óra címû, igencsak sûrû kis elbeszélést.
Címe tulajdonképpen egy jellegzetes iskolai mûfajból való: olyan tanóra, amelyen vendégek, megfigyelôk stb. is jelen lehetnek. Mint a szövegbôl kiderül, egy romániai magyar iskoláról van szó, ahol a feltörekvô történelem tanárnô, vagy az
idôkhöz igazítva, tanár-elvtársnô az illetékes elvtársak elôtt újra akarja játszatni a
román történelem egy dicsôséges korszakát — mellyel, legalábbis alapos okom van
feltételezni, különben a Bestiárium elsô kötete is foglalkozik. Az óra, mint idôegység
ebben a történelem-ismétlési szegmensben nyílik ki, s nyúlik a történetben beláthatatlan hosszúságúra, hiszen az egyetlen tanóra kereteit is túllépi. Ugyanakkor a
történelmi idô is nyitottá válik, hiszen az iskolaudvaron pillanatok alatt kialakuló
káoszban a diákokra érdemeik szerint kiosztott szerepek (ahol is a legjobb tanuló
lenne természetesen Mihály vajda) pillanatok alatt felcserélôdnek az osztály immár
fizikai erôviszonyainak megfelelôen — a legerôszakosabb fiú, akinek különben az elûzendô és nyársra húzandó Báthori Andrást kellene játszania, átveszi Mihály vajda
szerepét, de a nézôk azt hiszik, ô továbbra is Báthori András. A szerepek átvetése a
történelem átírásával is együtt jár — aminek csak az elhallgatás, az elhallgattatás vethet véget, már-már bodor ádámi groteszk fordulattal, a szomszédos süketnémák iskolájából eresztik át az itt és most kommunikáció-képtelenségük okán fontossá vált
diákokat, hogy eltakarítsák már e közegben pusztán félelmetes megjelenésükkel is
a történelmet átíró, de legalábbis felbolygató diákságot.
A történelem uralhatatlanságáról és újraalkotásának képtelenségérôl szóló lángi
példázatok, azaz a regények után, a személyiség testen túllépô aspektusának a nyelv
uralhatatlanságából eredô elbeszélhetetlenségérôl, az identitás idôbe vetettségérôl
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is szólnak a rövidprózák értelmezésemben tehát. Alapképletében nem nagyon lehet
tipológiákat felállítani erre a novellisztikára. A szerepcserék, az idôkeretek fellazítása, egymásba olvasztása jelentékeny törekvései a novellista Láng Zsoltnak, és bár
egy elôadás kereteiben az értékelés gesztusának ritkán lehet helyet szorítani, el kell
mondanom, hogy a novella tíz-tizenkét évvel ezelôtti aranykora után — akkortájt
Láng Zsolt regényeket írt, és a Bestiárium eddigi két kötete közötti hat évben, pont
az említett idôszakban, nem is jelentetett meg könyvet — jelenleg valami üresség sötétlik ehelyt. A jelentôs írók többnyire ejtették a rövidprózát. De a Láng novellák
vállalt jelentôs mintáikhoz is felnôve, nemcsak hogy betöltik ezt az ûrt, de fenn is
tartják a magyar novella legjobb hagyományait. Jelentôs regényíró ír elgondolkodtató, sokrétû és izgalmas, azaz jelentôs novellákat. És ez jó.

Gustave Doré: Az elveszett paradicsom 14
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Lázáry René Sándor*

Roxánnak ír Cyrano

Ha Ön nem, akkor én költök szonettet Önnek,
Bár ihletem kihûlt, s nem egyre, másra jön —
Magának szól e vers, ha versre vágyna Ön...

(No persze, tudja, kedves R. —
A téma s néhány renyhe sor
Az utcaporba’ lent hever —
Kihívón, mint egy peckes orr.)

A rímek? Ôk amúgy, csak párban szembejönnek,

Mint kósza csillanás árján a könnyözönnek,
S közönnyel tünnek el majd kézen és közön —
Véletlen, olykor egy szebb rím még rámköszön,
S elring ölelkezôn... Ím, rögtönöztem Önnek,

Magának, Madmazell, ma önzôn, sôt: önözvén,
Egy öntelt vallomást, bármint is nevezem —
A vágyak nyelvtanát tán másképp rögtönözném.
A szív szintaxisán lelkem szól, nem eszem,
Ha megszólítom Önt, önmagam ösztönözvén —
Én, aki már magát Istent sem tegezem.
Marosvásárhely, 1909. május 19-22.

Lázáry René Sándor 1859. szeptember 17-én született Kolozsvárott. 1890-tôl már fôleg Marosvásárhelyen élt — Marossárpatakon hunyt el 1929 októberében. Költôi mûveinek és írott hagyatékának méltó felfedezése még hosszú ideig váratott magára. Verseinek legelsô, bár elenyészô
része csak 1992 augusztusában került elô a marosvásárhelyi Molter-hagyatékból, aztán késôbb
mind nagyobb és nagyobb adagokban, de szinte véletlenszerûen, a Teleki Téka titkosított állományából, illetôleg a költô özvegyének, Vajdaréthy Júliának hosszan lappangó hagyatékából, továbbá más, korabeli (részben családi, részben baráti) hagyatékokból is. Igen terjedelmes, bár
eléggé szétszórt lírai életmûrôl lévén szó, még a Lázáry-versek és verstöredékek számát tekintve
sem bocsátkozhatunk számításokba, sem elôzetes mérlegelésekbe, mert a már-már egésznek mutatkozó szövegkorpusz még újabb meglepetéseket is tartogathat — földolgozása roppant idôigényes, hosszú évekre rúghat, ám kétségtelenül folyamatban van. (Közzéteszi: Kovács András Ferenc.)
*
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Couplet egy Molnár-vígjátékra

A férfi és nô — férfi és nô,
De lelkük fülledt bungaló…
Csal és cselez — de mért igézô
Trójában egy megunt faló?

Motto: „Voilà!!”

A férfi néha Szép Heléna —
S a nô az Ô hôs Párisza!
S ha összeférnek szépszerén ma —
Leéghet Trója már, biza!
A nô s a férfi — monda, jelkép.
Egymáshoz mégse illenek…
Egyik másikra ontja lelkét,
S mívelnek kényes illemet.

Ha jô, ha megy, ha férfi és nô —
Az egyik itt, a másik ott.
Korán van élni, s élni késô —
S megint a másik ásitott…

Ha jô, ha nô, ha megy, ha férfi —
Fut egyikig, vagy másikig.
Hol erre, hol meg arra tér ki —
S a gôg a csöndön átsikít.
De férfi nem nô, s nô se férfi —
Ha egyik úgy, a másik így.
De végül én sem, ô sem érti
A másikat — s a vágy irígy.

A nô s a férfi — Fô s a Köldök!
S fordítva is vigasztaló…
Férjes az Angyal, nôs az Ördög?
Mind színhazug s igaz való!

Ha férfi és nô — Köldök és Fô!
Sok érzés — még nem értelem…
S ha csókra titkos tôrdöfés jô —
Talán nem is reménytelen…

És férfi és nô újra játszhat —
Szerelmet, kínt… Hol ezt, hol azt.
Mert mind a kettô puszta látszat —
Hol mennybe ránt, hol meghalaszt.

Ez az én „Così fan tuttém” — írtam
egy vígszínházi premiert követôen,
Budapesten, 1907. április 10-én
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Láng Zsolt
Látogatás a pártkantinban

Bestiárium Transylvaniae IV. A föld állatai

Éhes volt, de nem talált egyetlen falatot sem. Hiába hordta tele nemrég az éléskamrának fenntartott vakjáratokat, kölykei pillanatok alatt mindent felzabáltak vagy összetapostak. A templom pincéjén keresztül, a túloldali fôvezeték hosszú, egyenes szakasza
után, percek alatt eljutott a pártkantinig. Napok óta rossz elôérzet gyötörte. Mérget ide
nem raktak, pedig rengeteg volt a látogató. A polcokon oszlopokban álltak a konzervek,
cukros és liszteszsákok hevertek egymás hegyén-hátán a fal mentén, a rizs és a gríz szintén zsákokban tornyosult, átellenben hordók háromemeletes építménye, a fehérekben
savanyított zöldség, a feketékben napraforgóolaj. A plafonig érô hûtôszekrényekben
véres húsok, féldisznók, félnyulak, félbirkák, ládaszám a fagyasztott baromfi, szalámi,
friss kolbász. Igaz, hogy mérget nem használtak, viszont többféle csapdát is felállítottak. Volt csattanó acélkarom, pókszálvékony hurok, voltak különbözô nagyságú és alakú
ládák, illatozó szalonnahéjjal beélesítve, vagy kövér málészemmel (a kedvence!), ám
aki csak megérintette, annak annyi, nyiff, lehullott egy éles acélkés, és ha mégis sikerült
a kés elôl elugrania, a visszautat elzárta egy másik acéllap.
Épp amikor a papírral és üvegvattával körbetekert csôvezeték melletti résen átfurakodva, leereszkedett a pince falán, akkor zuhant le a kés az egyik ládában. Hallotta az
ijedt sikoltást, aztán a kaparászást, ami azt jelezte, hogy a bennrekedt megúszta a lefejezést. Nem szerette, ha mások is járnak ide. Nem csupán amiatt, mert akkor neki kevesebb jut, vagy mert fellármázzák a raktárost, hanem mert a sajátjának érezte ezt a
helyet. Szeretett a neonégôk kékes fényében elmélázni, szerette az alpakkaszínû hûtôszekrények elôkelô mozdulatlanságát, a zsákhalmok közötti tompa csendet. Ha póruljártra bukkant, kárörvendôn vihogott, úgy kellett, úgy kellett. Utána mégiscsak
megsajnálta. Segíteni? Igen, tud. Föl kellett másznia a láda tetejére, egy spárgát, amely
a kést és a csali alatti pöcköt összekötötte, addig húznia, amíg a kés ismét felemelkedik.
Elsôre nem sikerült, mert igyekezetében elharapta a spárgát, de másodjára felemelkedett a kés. A patkánytárs kidugta a fejét. Jaj, most vissza ne ejtse… Ekkor megjelent a
raktáros, Gigi (ejtsd dzsidzsi) úr. A kékszôrû ismerte jól a nevét. Jellemzô, hogy a kantin mindenható igazgatója is Gigi úrnak szólította. A kedvét kereste mindenki. S ô nem
volt szôrösszívû, ha kértek, adott, csülköt, kolbászvéget, csirkeszárnyat, mert ugyebár
a színhús Dulea elvtársat illette, Dulea elvtárs feleségének járt a svájci csokoládé, a zsidó
édesbor, az arab füge, Dulea elvtárs lányának a norvég kaviár, Dulea elvtárs anyósának,
a rettentô Sofrinának (ejtsd szofrina) a zsenge kecskegida. Egyszer megtörtént, hogy
kifogyott a kecskehús, mert odaadta az utolsó darabot is, mégpedig egy seggnyaló kis
irodamolynak, arra számítva, hogy másnap érkezik a friss áru, de valamiért elakadt a
szállítmány, és közben Sofrina elvtársnô kecskepörköltet akart vacsorára. Ám Gigi úr
soha nem esett kétségbe. Miután az igazgató letelefonált, hogy mérjen le két kiló gidahúst a megyevezér anyósának, gyorsan hátravonult a polcok közé, elôhúzta a csapdákat,
kiszedett belôlük összesen féltucat lefejezett patkányt, sebes mozdulatokkal megnyúzta,
kibelezte, kicsontozta ôket. Ezt akkor végignézte a kékszôrû is. Nem fordította el fejét.
Azzal gyôzködte magát, hogy benne nem kavaroghatnak indulatok, neki nem lehetnek
balsejtelmei, neki nincsen lelke. De akkor ki az, aki benne lakik? Ki az, aki az akkori képeket most parányi koponyája porózus falára vetíti? A megnyúzott, még vergôdô tete-
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meket látta maga elôtt ismét, és hiába jelent meg Gigi úr a valóságban, nem menekült
elôle. Megfeszítette a spárgát, húzta, vonta, rángatta, hogy társa kimenekülhessen. És az
szaladt végre, keresztül a pincén, szaladt be a polcok alá, de ez a Gigi a macskáknál is
gyorsabb volt. Nem tudni, hol tanulta, elôre megérezte, merre nyílik a menekülés útja,
egyenesen a jövôbe szökkent, szemmel alig lehetett követni, elkapta a menekülôt, kitekerte a nyakát, majd lehántotta a bôrét, mindezt egyetlen mozdulatból.
A kékszôrû megdermedt. Ám a bénultsága megmentette, mert bár ott állt a patkányfogó tetején, Gigi nem vette észre. Amikor a raktáros átment a hûtôszekrényekhez,
akkor mászott le, és vonult be a fal egyik biztonságos repedésébe. A rossz elôérzet nem
szûnt meg.
Gigi bedobta a patkánytetemet a hûtôbe, majd hozzáfogott liszteszsákokat pakolgatni. A kékszôrû türelmetlenül várakozott, marta gyomrát az éhség. Megpróbált, ha
már rendelkezett e szokatlan agyi képességgel, a rémképek helyére valami kellemesebbet vetíteni. Elképzelte, hogy a zöldszemûnél van, elképzelte, amint felröppennek, és
összesimulva szállnak a csillagok felé. Jól ismerte a csillagokat. Elôfordult, hogy éjszaka
kimásztak a zsiliphez, hanyatt dôltek a fûben, és az eget bámulták. Leginkább a csillagokból kirakott képek szórakoztatták ôket, az orrával mindenféle alakot kirajzolt: Nagypatkány, Kispatkány, Félfülû, Kétfarkú, Piszeorrú, a zöldszemû lelkesen
melléfurakodott, oly odaadóan, hogy amikor egy kövér szender bukdácsolva lezuhant
a közelben, rá se hederített.
A kékszôrûben néha felötlött, hogy a nagyvilág is nyerne, ha ô megmutathatná, mi
lakozik benne. Ha esélyt kapna, lelkesítô ösztönzést. Például ha ôt neveznék ki raktárosnak, vagy ha ô ülhetne a Dulea elvtárs székébe. Ha csupán annyi jutna neki, hogy
megtanuljon gondolataival bánni. Netán elsajátítsa a betûvetést. Amit ô leírna, az egészen új volna! Új mondatok születnének, új szóösszetételek. Megszakadna az üresen
ömlengô beszéd, érzékeny irányba fordulna a világ. A szépségrôl lefoszlana a csomagolás, az emberek között megtorpanna az erôszakos sürgölôdés, hirtelen világossá válna
mindenki elôtt, hogy sokkal szilárdabb a létezés bizonyossága és békéje, minthogy szükség volna az állandó tülekedésre.
Gigi úrhoz egy nô érkezett közben. Az ô nevét is jól ismerte a kékszôrû, Gigi folyton ordítozott vele. A kékszôrû el tudta dönteni, hogy ez az Ilona mikor miért jön: elsôsorban a húsért, vagy elsôsorban azért, hogy meghágassa magát Gigivel, ugyanis
imponál neki, ha a rettegett raktáros a Dulea elvtársnak járó falatokkal fizeti ki.
A kékszôrû csodálattal bámulta Ilona durva, gyûlölettel teli arcán az ajak és az orr közötti, finom vonalakkal kimetszett területet. Ô még ilyen szépet és vonzót nem látott,
illetve látott, persze, ugyanilyen örömmel csodálja a zöldszemû fülét is, annak vékonynál is vékonyabb élét, a hártyavékony bôrrel. A kopuláló emberpár nem szolgált
elôtte semmiféle példatárként: nem, ô épp ezeket a mozdulatokat kerüli, ezeket a mozdulatokat, hörgéseket, kiáltásokat nem akarja eltanulni. Mit is szólna hozzá a zöldszemû, ha így viselkedne? Ha rámászna a hátára, és a nyakát harapdálná? Ha durván
ordítozna, ha ide-oda rángatná, vondozná, cibálná, püfölné? A zöldszemû csupa ártatlanság, csupa figyelem, csupa érzékenység. Nem vihet be hozzá semmiféle durvaságot.
Ilona nem ordítozott, nem ütött vissza, szelídebb eszközökkel bonyolította le boszszúját. Egyszer magánál Dulea elvtársnál jelentette fel Gigit. Dulea elvtárs, és errôl kevesen tudnak, hetente egyszer a pártkantinban ebédelt, annak ellenére, hogy
különbejáratú szakácsnô fôzött rá, az avasújfalusi Flóri asszony. De péntekenként, amikor Rozál meg a lánya náluk takarított, nem ment haza. Egyszer olyan töltöttkáposztát
tettek elé, hogy ô még életében effélét nem evett. Ebéd után bement a konyhába, hogy
53

Ú t i r á n y — K o m p l e t ó r i u m Tr a n s y l v a n i a e
megdicsérje a szákácsot, és amikor kiderült, hogy a töltöttkáposztát nem a pártkantin
szakácsa, hanem Ilona, a mosogatóasszony készítette, kiadta neki, hogy ezentúl minden
pénteken ô fôzzön, mégpedig töltöttkáposztát. És a következô alkalommal még jobban
ízlett Dulea elvtársnak Ilona töltöttkáposztája, amit Ilona személyesen szolgált fel neki.
És akkor elpanaszolta, hogy sajnos nem maradhat itt, mert Gigi, a raktáros folyton molesztálja, és ezt könnyek között adta elô, mire Dulea elvtárs ingerülten megígérte, hogy
kivizsgálják az ügyet. Rögtön szólt is Aciunak (ejtsd ácsu), az igazgatónak, ô meg Giginek, hogy a kurvája bepanaszolta az elvtársnál, mire Gigi feljelentette Ilonát, hogy ellopta a borsókonzervet. Aciu elvtárs erre fegyelmit indított, ám amikor Gigi ráébredt,
hogy a végén még kirúgják a nôt, ijedten visszakozott, nem lopta el senki a konzervet,
csak elgurult, biztosan a patkányok szaporodtak el.
Erre felállítottak néhány új csapdát.
Gigi bô tíz éve, egészen pontosan 1978. szeptember elsején lépett munkába. Mintegy jutalmul kapta ezt az állást, jutalmul és büntetésül, ez a két dolog általában együtt
járt. Azelôtt a szomszédos épület verôlegénye volt, de túlbuzgóságában agyonvert valakit, akit nem kellett volna agyonvernie, ekkor áthelyezték a kantinba, ahol épp üresedés volt, és mivel a fônökének falubelije volt a kantinigazgató, megkérte, vegye fel
túlbuzgó emberét, nincs nála megbízhatóbb. Giginek a hely eleinte nem ízlett, de aztán
belekóstolt a jóba, kivirult, sôt, amióta Ilona ilyen jól bevált, otthon is kiegyensúlyozottabb az élete. Geta (ejts dzseta) tizenöt évvel fiatalabb, mint ô, a nászéjszakájukon kiderült, ez a tizenöt év nagyon is számít, legalábbis Gigi legfeljebb háromszor tudta azt
teljesíteni, amit Geta tízszer kért tôle, úgyhogy Geta az elmaradozó különbségek miatt
egyre ingerültebb lett, Gigi meg egyre kétségbeesettebb. Jött aztán Ilona, aki hatásosabb
szernek bizonyult, mint a vámfalusi kofák fekete nadálytöve, amit celofánnal lekötött
befôttesüvegekben árultak a piacon. Azóta néha még Getát is sikerül maradéktalanul elhallgattatnia. A kékszôrû a házaspár legintimebb életébe is belelátott Gigi mozdulatain
keresztül. Geta folyton utasítgatta, manipulálta, átverte, kijátszotta, kihasználta, elnyomta, Ilona mellett végre elereszthette magát, hörgött, káromkodott, kiadta a mérgét. A gyûlöletét köpülte ki Ilonában, és a gyûlölet belülrôl szivárgott Ilona arcára, a
kékszôrû ebben gyönyörködött, a gyûlölet mintázatában ott az orr és ajak között. Geta
olykor megjelent a pincébe, mit mind szaglászol, kérdezte ilyenkor Gigi. Utánad felesleges szaglászni, mert messzire bûzlesz. Az asszony legalább akkora volt, mint Gigi,
csontos, szép idomú nô, kidudorodó fenékkel, széles vállal, fényes, elégedett ábrázattal; hosszú, rôtes haja a derekáig ért. Rafinált modora volt. Gigi nem tudott verekedni,
ô csak ütötte a homokzsákok módjára dülöngélô szerencsétleneket, Geta figyelt, kivárt,
elhajolt, aztán tökön rúgta az egyensúlyát vesztett férfit. Tökön rúgsz, sziszegte Gigi
térdre rogyva, és nem kapott levegôt. Erre Geta már ütötte is, ha nagyon dühös volt,
eszméletlen erôvel tarkón csapta, mire Gigi elterült, mint aki meghalt. Geta asszony
ekkor kiszedte férje zsebébôl a kulcscsomót, lekattintotta az egyik hûtô lakatját, és kedvére megdézsmálta a csokoládékészletet.
Menni kellene, itthagyni mindent, gondolta a kékszôrû. Nem értette, miért nem
teszi meg. Ha nem költözik hozzá, miért nem viszi magához a zöldszemût, a többi nôstény mellé? Nem és nem! Ide sem hozta el soha, hogy egyszer istenigazából jóllakhasson, és hogy lássa, milyen a szemkápráztató gazdagság. Pedig éjszaka kockázat nélkül
eljöhetnének, este tíz után legfeljebb néhány rendôr és a melléjük beosztott géppisztolyos katona járôröz a városban. A telehold fényében (mert olyankor hívná el) megmutathatná neki a Láncos-templomot is, a kicsi templomkerttel, ahonnan a
magnólia-szirmokat szedte, elsô ajándékát. Szájában azóta is érzi a magnólia édeskés
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ízét. Megállnának a fák alatt, átkukucskálnának a levelek résein, föl az iskola sárgán ragyogó ablakaira, aztán fölmásznának a láncot tartó pillérekre, elnéznének a nyílegyenes
Kölcsey utcán egészen a fehérre meszelt Szakály-házig, és a homlokzat gipsz bôségszarujának gyümölcseit sorra számba véve, kipróbálnák, kinek élesebb a látása… Bármennyire szép volna, nem teszi.
Nemsokára elnéptelenedett a pince, a kékszôrû végre elôbújhatott. Kirágta a legkövérebb zsákot, és telezabálta magát máléliszttel. Akkora pocakot növesztett, hogy alig
bírt a résen visszamászni. Társainak nemegyszer teletömött hasuk lett a vesztük. Ô
ilyenkor lenyomja a farkát a torkán, pillanatok alatt kijön belôle a felesleg, menekülés
közben is meg tudja csinálni. Senki nem képes erre.
A zöldszemû közelében még az éhségrôl is elfeledkezik. Szemével, mint valamilyen
elveszíthetetlen irányra, úgy tapad rá. Szereti órákon át bámulni tiszta szemeit, hibátlan gyöngyszem-fogait, selymes szôrét, amelyet nem tarkítanak sebek, dudorok, kopott harapásnyomok. Izmos és mégis kecses testét. Nem rángathatja bele e durva
világba. Nem hagyja, hogy beszennyezôdjék. Elég, ha ô látja mi van itt, ha az ô koponyája boltozatát vonják be lepedékként az iszonytató képek, ha az ô fülébe rakódik le a
durva hangok szennye. Ezentúl lecsutakolja magát kívül-belül, ha a zöldszemûhöz
megy. Ennek a rémséges Giginek a mocska már rég beszivárgott a föld alá is. A verespofájú hû tanítványa lehetne. Az emberek között volna a helye, nem idelent. Szólíthatnák Giginek is, a verespofájú Gigi, ha értené a szót. Mocskok mocska! Egyszer
váratlanul hazatért, és ahogy közeledett az odújuk bejáratához, meghallotta az idegen
hangokat, óvatosan belesett, észrevette a betolakodót. Ismerte látásból a dagadt, veres
szakállú hímet, mindig is undorodott tôle. Most ott dagonyázott odújában, nôstényeinek gyûrûjében, akik tomporukkal ágaskodva, kívánatosan berregve, valósággal sorban álltak. A verespofájú egyre féktelenebbül toszogatta ôket, szerencsétlen
csüngôhasúnak elroppantotta a nyakát is, mintha a hátrahagyott hullával akarta volna a
kékszôrû tudtára adni, hogy odújában járt. Emberi ábrázatot viselt a verespofájú, és
ezzel az ábrázattal egyre gyakrabban lehetett lent a föld alatt találkozni. Saját kölykeiként is fel-felbukkantak már ezek az erôszakos, torz állkapcsú, üres tekintetû, faragatlan modorú alakok. Mindenki ugyanazt a sivár és megismétlôdô történetet meséli, senki
sem akar kilépni belôle. Mirôl szól ez a történet? A verespofájú spermájának uralmáról. De hát ô nem fogja elroppantani saját kölykeinek a torkát. Nem fog gyilkolni, csak
azért, hogy az életnek új története legyen. Egyvalamit tesz: a rátelepedô képektôl és
gondolatoktól gondosan megtisztítja magát, mielôtt meglátogatja a zöldszemût.
És mintha csak önzetlen gondolata jutalma volna, ahogy visszaért a csatornába, meghallotta a zöldszemû hangját. Megdobbant a szíve.
Elég sok furcsasággal találkozott mostanság. A csatornában néha olyanok is felbukkantak, akik azelôtt viszolyogva kerülték. Egyszer egy csóka-csapat támadt rá, alig bírta
az irháját megmenteni. Egyszer meg egy róka keresztezte az útját. Még jó, hogy a csillagképek nem akarnak a csatornába költözni.
Elôfordul máskor is, hogy a csatornahálózatban napokig bolyong egy-egy hang. Saját
cikkanásaival, napokkal azelôtti mordulásaival is szokott találkozni. Aki nem tudja
kiszûrni, mi tartozik a jelenhez, mi a múlthoz, illúziók kelepcéjébe tévedhet. Olyasmi
is elôfordult, bár ritkán, és igazi bizonyítéka nincs rá, hogy távoli városok hangjai tévedtek ide.
Ám most nem a bolyongó hangok incselkedtek vele. Sokkal mulatságosabb dolog
történt. Egész konkrétan a zöldszemûhöz cipelt ajándéktükör, vagyis Ursu fôhadnagy
poloskája közvetítette a hangokat. Hogyan? Nos, itt következik a mulatság. Ursu Le55
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ontin elôvett egy cédulát, ráírta nagy betûkkel, hogy a vécére mentem, a tevékenység
jellege: személyes, majd felállt a surrogó magnetofonok mellôl. A fülhallgatót levette
fejérôl, és felakasztotta a lefolyó fölötti vízcsapra. Ebbôl a fülhallgatóból hullottak ki a
hangok, bele a lefolyóba, onnan pedig bele a kanálisba. Meglehetôsen hosszan idôzött
Leontin a vécén, ugyanis a szolgálati illemhelyen, ahogy a katonaságnál megszokott
volt, török vécét talált volna, egy lyuk tátongott a betonlapban, e fölött kellett guggolni,
amihez a fôhadnagy természetesen hozzá volt szokva, ám idôközben rákapott az ülôkés alkalmatosságra, márpedig ahhoz, hogy ülôkés vécéhez jusson, haza kellett mennie.
Szerencsére a szomszédban lakott, mert a volt zsidógimnázium épületét alig három éve
lebontották, és szolgálati lakásokat építettek a helyére. Bár tiltotta a szabályzat, átszaladt
saját, kényelmes vécéjére. Rettenetesen kellett szarnia, magára hagyta a fülhallgatót, és
abból a hangok a lefolyóba potyogtak. A zöldszemû békésen aludt, szépen, egyenletesen szuszogott, csak ritkán vakkantott álmában, olykor a fogát kocogtatta. Ki sem mozdult odújából, ám hangja a miniatûr lehallgató révén, amelybe a mikrofonon kívül
parányi adó is mûködött (elemcsere nélkül akár három hónapig), elektromágneses rezgésekké alakulva, eljutott a postaépületre szerelt antennákig, onnan bejutott a dekóderekbe, majd a magára hagyott fülhallgató membránján visszanyerve valódi alakját, máris
hullott tovább, és immár a maga megszokott útján, elérte a kékszôrû hallójáratait.
Visszatartott lélegzettel figyelt. A hangok rezdüléseit nem csupán a fülével érzékelte,
hanem bajuszával, szôrszálaival, egész testével. A hullámok visszaverôdésbôl képes volt
bemérni, hol vannak a talajban sûrûbb tömbök, hol lazábbak, vagyis betájolta épp hol
jár. A jobbról érkezô rezgéseket a baloldali fal most sokkal erôsebben verte vissza, mint
két méterrel hátrább. A talaj tömör volt, nem a máshol elôforduló gránitlapok, hanem
a Tûzoltótorony miatt: ránehezedett a talajra és összepréselte, amihez hozzáadódtak az
építésvezetô Vajnai mérnöknek Dieter Ferenc Budapesten készült terveit kiegészítô,
földbe rejtett betonpillérei.
Vastagon lebegett a meleg a kanálisban. Itt még a január végi farkasordító hidegben
is meleg volt. Ha majd beköszönt a tél, mégiscsak elhozza a zöldszemût, ahogy megfigyelte, igen fázós szegény. A kantin körül bôséges, forró salak rakódik le, messzire
árasztja a meleget. Örök nyár honol itt.
Oldalági hangok zúdultak rá. Tudta, a postai pecsétnyomók koppanásának órája ez.
S a pincében is állt a bál, döndüléshangok gurultak végig a csatornán. A posta alatti
pince és a posta melletti barna vaskapus épület pincéje összeért. Akiket a barna vaskapunál engedett be a tányérsapkás ôr, egyszer csak a posta pincéjében találták magukat.
Ha az utcai járókelô meghallotta a posta alól kiszûrôdô nyöszörgést, vinnyogást, biztos
nem gondolt emberekre, legfeljebb patkányokra. Holott a patkányok ezt a két épületet
gondosan elkerülték.
Két jól elkülöníthetô hang nyomult a fülébe. Az egyik vastag és szemcsés, mintha
magvakkal teli zsák szakadna ki, a másik fakó és vékonyka, nem szakadt ki sehonnan,
inkább fröccsent, hígan és szánalmasan.
— Honnan tudod, mi volt a falra írva?
— Hallottam a többiektôl.
— Hallottad vagy láttad?
— Hallottam.
— Ki mondta?
— Beszélték.
— Kik?
— Nem emlékszem. Álltam a gépnél, és hallottam, hogy beszélik.
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— Mit mondtak?
— Hogy a vécé falát valaki összefirkálta.
— Azt nem mondták, ki volt?
— Nem mondták, csak azt, hogy összefirkálták a vécét.
— Te voltál, mi?
— Én aznap nem jártam a vécén, még kisdolgozni sem.
— Kibírod egész nap?
— Ki. Nem megyek soha a vécére, csak ha szolgálatos vagyok.
— Mi vagy?
— Szolgálatos, aki kitakarítja.
— És most ki volt a szolgálatos?
— Nem tudom. Csak a jövô héten kerül rám a sor.
— Ki mondta, mi van a falra írva?
— Nem mondta senki, csak azt, hogy összefirkálták a falat.
— Akkor honnan tudod, mi volt oda írva? Te voltál.
— Nem én voltam. Nem is voltam a vécén.
— Hazudsz. Reggel óta csak összevissza beszélsz. Tudjuk, hogy te voltál.
— Nem is voltam a vécén.
— Láttak, hogy kimentél, újságot is vittél magaddal.
— Kimentem a csarnok elé, mert elszívtam egy cigarettát, és vártam, hogy Tibi
bácsi, a raktáros kihozza a rudakat, mert már elfogyott az aznapi, és még akartam dolgozni, mert gyûjtöm a pénzt, hogy a nyáron elmehessek a tengerre.
— A tengerre? Közben meg miket írunk a falra?
— Én nem írtam fel semmit.
— Akkor ki volt?
— Nem tudom, nem én voltam.
— Nem tudsz írni?
— De tudok.
— Akkor te voltál.
— Nem.
— De akkor honnan tudod, mi volt oda írva.
— A törzsôrmester elvtárs íratta le velem a papírra.
— És ugyanúgy írtad, ahogy a falon volt.
— A törzsôrmester elvtárs mondta, hogy nagy nyomtatott betûkkel írjam.
— Az anyád. (Döndülés) Még hogy én mondtam. A végén még feljelentesz, mi?
(Döndülés) Engem akarsz feljelenteni? (Döndülés) Félrekapod a fejed? Hát nesze, ezt
fogd ki. (Döndülések, egymás után.)
— Ne üssön, nem én voltam.
— Tudod, te, mit tettél? Tudod, te? Az anyádat, azt kend be szarral, ne a falat. Az
állam falát. A nép falát. Bekenni, szarral, hát milyen állat vagy te?
— Nem én voltam.
— Ez hazaárulás. Ezért halálra fognak ítélni.
— Nem én voltam.
— Legalább valld be. Akkor megúszhatod.
— Nem én voltam.
— Fel fognak akasztani. Legalább kérj bocsánatot.
— Bocsánat.
— Nem tôlem, te állat. Hanem a néptôl. Tudod, te mit tettél? Szarral írtad fel a
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hazád nevét, és a legszeretettebb fiának a nevét. Vagy neked nem hazád? Neked nem a
vezetôd? Hol a te hazád? Hol a te vezetôd?
— Bocsánat.
— Szarodban turkálsz, hát nem szégyelled magad? Hát ember vagy te? Az ilyeneket ki kell irtani. És még csak megbánást sem tanúsít.
— Nem én tettem.
— Hazudsz, még mindig hazudsz! Nem félsz, hogy elveszítem a türelmemet? Nem
félsz? (Döndülések) Nem? Na, akkor írd alá szépen.
— Nem én voltam.
— Nem?
— Nem.
— Addig verlek, amíg ki nem fosolsz.
— Ne bántson.
— Ne emeld fel a kezed, mert eltöröm.
— Ne bántson.
— Ne emeld fel a szaros kezed. Meg akarsz ütni a szaros kezeddel? Be akarsz engem
is mocskolni? Nesze. (Döndülések) Nem elég, hogy a legfelsô parancsnokot bekented,
nem elég, hogy bekented a mi szent hazánkat, nem elég? Fúj. Még azt sem érdemled
meg, hogy kezet emeljek rád. A cipôm talpával rúglak agyon, te szarházi.
— Ne bántson, bocsánat, bocsánat, aláírom, aláírom.
A kékszôrû tudta, hogy most élesben zajlik mindez, nem magnóról játsszák be, a
folyosón várakozók pszichikai elôkészítése céljából. Hallott egy halkabb, halványabb
puffanást, és utána egy keményebb döndülést. Amikor a kint várakozókat puhítják,
olyankor a döndülésnek nincs párja. De a legérdekesebb az volt, ahogy amint a hangok
végigbukdácsoltak a csôvezetéken, lehámlott róluk a héj, és olyan csupasszá váltak, hogy
bárki könnyen kideríthette volna, természetesen amennyiben veszi a fáradtságot és lemászik a kanálisba hallgatózni, könnyen eldönthette volna, természetesen amennyiben ezt fontosnak tartja, hogy hazugság vagy igazmondás van-e a mondatok mögött. A
hangok neki-nekiverôdtek a boltíves falaknak, felbukfenceztek vagy megpördültek a
kidomborodó címerekben, amelyek tízméteres közökkel foghíjtalanul sorakoztak fel,
mintha e finom faragású országcímerekkel akarta volna a betoncsövek gyártója, néhai
Bloch Izsák a magyarságát bizonyítani, mintha nem érezte volna elégségesnek, hogy
Meszlényi püspök úr kérésére, nyereséget nem számítva, jutányos árban leszállította
az egész csatornarendszert, amely a városközpontot beszôtte. Nem tévedés, Bloch Izsák.
Annak a Ballagi Mórnak az unokája, aki az elsô magyarnyelvû zsidó bibliát kiadta, és aki
(ismét az unokáról van szó) szerelmes verseket írt, aki a vágyak tudatalattijáról értekezett a Szamos címû napilapban, aki az unokahúga iránt érzett elfojtott szerelemtôl búskomorságban szenvedett, és aki mellesleg betongyárat üzemeltetett. Meszlényi püspök
a városépítésbe bevonta a zsidó polgárságot, ôk építették a szecessziós fôteret is, amelynek egyik oldalán Fischer Kálmán, híres majolikagyáros révén ugyanazok a kék tetôcserepek csillognak, mint amelyek a berlini Fazanenstrasse legszebb házának, a 13-as
számú, úgynevezett kôkutyás háznak a tetôzetét is borították (a második világháború
egyik légitámadásáig). A püspök igencsak értett az emberek nyelvén, sikerült a semmibôl felvirágoztatnia a várost; villamos is közlekedett, mert a villanytelepet is megépítették, lett a vezetékhez drót is, Weisz Ferdinánd jóvoltából. Vízmû, ülepítô és közvécé,
ez is Meszlényi maradandó városrendészeti megvalósításaihoz tartozott, jóllehet „a püspök három átka” sokkal közismertebb maradt mindennél (anélkül, hogy azokat konkrét felsorolással emlékezetbe tudta volna bárki is idézni).
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A földalatti vezeték kiöblösödött, a szennylé csordogálása lelassult, így aztán a szagok is sokkal tovább lebegtek egymás szomszédságában. Egészen más szaga volt egy
román háznak, egészen más egy magyarnak. Eltérô volt a fekália színe is, mintha az
emberek kívülrôl ugyanolyanok lettek volna, ám belül teljesen különbözött a színük.
A kékszôrû megállapíthatta azt is, hogy a közelben lakók bôséggel esznek, tömött, nehéz
szagú, vaskos és hosszú hurkák jönnek ki belôlük, és e kemény hurkákat puha papírba
bugyolálják; a laza, fakó hurkák ellenben hamar szétesnek, hiába kerülnek durva újságpapír közé; ennek fecnijei viszont nehezen áztak szét, itt-ott a csövekre tapadva
magas gátakat képeztek. E gátak mögött aztán összemosódtak a különbségek, a város különféle lakói ily módon mégiscsak egybekelhettek, és egymásba oldódva indultak a
Vihar utca végi ülepítôbe, amelyet egyesek szargyárnak, mások trágyamûveknek neveztek. Hogy a kékszôrû számára a román vagy a magyar szagok voltak-e otthonosabbak? Úgy festett, nem a szagokra, hanem továbbra is a hangokra figyelt.

Gustave Doré: Orlando Furioso 33
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Miklós Eszter Gerda
Vidor-színház itt és most

Hogy egy közhellyel kezdjem − egy fesztivál sikerét vagy épp sikertelenségét nagyban befolyásolja a válogatás milyensége. Jól válogatni nehéz, hiszen számtalan kritériumot kell figyelembe venni ahhoz, hogy maga a szelekció sikeres legyen. A 2009.
évi Vidor Fesztivál színházi programja a rendezvény ars poeticája szerint az elôzô
évad legjobb vígjátékait tartalmazza, de az egymondatos célkitûzés mögött ezernyi
praktikus tényezô húzódik meg − logisztikai és anyagi szempontból is mérlegelni
kellett a meghívásokat. Mindezt nem azért írom le elöljáróban, hogy megkérdôjelezzem az idei válogatás sikerességét, hiszen tudjuk, tudnunk kell, hogy a színház (az
itt és most mûvészete) mindig ki lesz szolgáltatva a jelen lehetôségeinek és sajátosságainak. Ez a gondolat azért kívánkozott a beszámolóm elejére, mert jól válogatni a
kritikusnak is nehéz. A színházjáró kritikus is ki van szolgáltatva a jelennek. A válogatáskor igyekszik megfelelni a lehetô legtöbb szempontnak, igyekszik azokat az
elôadásokat kiválasztani, melyek az elôzetes várakozások szerint a program magvát
alkotják majd. Késôbb, a fesztivál után, a tapasztaltak fényében újrafogalmazza a
szelekció indítékait, és elhiteti önmagával és az ôt olvasókkal egyaránt, hogy a válogatás érvényes szempont alapján történt. Felejtsük hát el a szelekció szempontrendszerét, és tekintsük a véletlen mûvének, hogy éppen akkor, éppen arra jártam,
és éppen láttam azt a három színházi elôadást, melyrôl a következôkben szó esik.
G. B. Shaw A hôs és a csokoládékatona címû darabja alapján készült elôadással érkezett a Vidor Fesztiválra a Katona József Színház társulata. Ezidáig két alkalommal
mutatta be magyar társulat a darabot, elôbb 1970-ben a Vígszínház, majd 1989-ben
a József Attila Színház, mindkét prózai produkció rendezôje Kapás Dezsô volt. Jelen
esetben azonban Máté András rendezô zenés vígjátékká dolgozta át az eredeti Shawdarabot, s ezzel olyan színházi mûfajt választott, melyben − mint az egyszeri receptkönyvben − ízlés dolga az adagolás, van, aki zenésebben szereti, másokat zavar
a zene elôtérbe helyezése. Be kell valljam, annak ellenére, hogy alkatilag távol áll
tôlem a zenés színház legtöbb válfaja, ezúttal szívesen vettem a zenés betéteket. Nem
csupán azért, mert Várady Szabolcs dalszövegei nyelvi játékosságukban sokszor felülmúlják a shaw-i szöveget (fordító: Réz Ádám), hanem mert az alkotók kreativitása is elsôsorban itt mutatkozott meg. Az 1970-es ôsbemutatón olyan
színészlegendák léptek színpadra, mint Darvas Iván, Bárdy György, Sulyok Mária,
Básti Lajos és Csákányi László. 2009-ben is jól hangzó nevek olvashatók a színlapon,
valami mégsem mûködik tökéletesen, így az este egy kellemes színházi este marad,
és nem több. A shaw-i történet nem túl frappáns, nem túl átütô, de épp a történet kiszámíthatóságából adódóan számtalan megformálási lehetôséget kínál a játszóknak.
A történet alapját egy szerelmi négyszög jelenti, melyben szerepel egy snájdig bolgár huszárkapitány (Nagy Ervin), a hôsért rajongó fiatal lány (Jordán Adél), az elsô
pillantásra nem túl hôsies, de nagyon is megbízható és gyakorlatias svájci katona
(Kocsis Gergely) és a lány családjának ambiciózus szolgálója (Pálmai Anna). A történet nem sodor magával, ezért a játszóknak kellene kíváncsiakká tenniük közönségüket, mintha azonban maguk sem hinnének az érdekességükben. Mintha nem
tudnák, hogy a butácska történetbôl a shaw-i irónián túl mit lehetne még elôvarázsolni. Kivételt jelent Jordán Adél, aki nem csupán érti a shaw-i humort, hanem
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láthatóan élvezi is azt: mozgása, mimikája, még az énekhangja is maga az (ön)irónia. A prózai darabba illesztett zenés betétek, melyekben ki-ki megmutathatja énekés tánctudását, zenei kreativitását, önmagukban még nem elegek ahhoz, hogy (a
méltán) az ország legjobb társulatának tartott Katona igazán emlékezetessé tegye az
estét. E tanácstalanság fedezhetô fel a jelmez (Füzér Anni) és a díszlet (Cziegler Balázs) esetében is, hiszen mindkettô megreked félúton a stilizált és a realista között.
Ez a kettôsség azonban az elôadás tükrében nem a shaw-i irónia leképezéseként hat,
hanem az alkotók bizonytalanságát mutatja, mintha nem tudnák eldönteni, hogy
mit is játsszanak: mesét, melyben a királylány megtalálja méltó párját, vagy szatirikus drámát, melyben az ember ártatlan füllentései élethazugsággá növik ki magukat,
vagy netán politikai drámát, melyben a barbár Bulgária és a civilizált Svájc szembeállítása napjaink Európájára rímel. Ezek a lehetôségek mind nyitva álltak az alkotók elôtt, mindegyik megvalósítható lett volna érvényes módon, de a döntés
valamilyen okból elmaradt. Mindezzel együtt Máté Gábor rendezése kompakt produkció, mely kellemes nyári estét szerzett a nyíregyházi közönségnek.
Ugyanez nem mondható el az Új Színház vendégjátékáról: Valló Péter rendezésében a Fogat fogért címû Feydeau-bohózattal látogattak a fesztiválra. Ahogy a bevezetôben említettem, nem szeretném megkérdôjelezni a válogatás eredményét, azt a
tényt azonban problematikusnak vélem, hogy A hülyéje mellett helyet kapott a tetemes Feydeau-életmû egy méltán háttérbe szorult darabja, miközben például Molière-, Shakespeare- vagy Molnár Ferenc-vígjáték nem került be a programba. A
Feydeau-darabok visszatérô témája a házastársi hûtlenség, ezúttal a helyzet érdekességét a szokatlan módszer jelenti: a férj hipnózissal éri el, hogy felesége ne tudjon kilengéseirôl. A francia polgári komédia atyjának tekintett szerzô mûvei
leginkább rafinált cselekményükkel és szellemes párbeszédeikkel hatnak, ezek
egyike sem igaz a Fogat fogért esetében, és Bognár Róbert fordítása sok tekintetben
inkább ront a helyzeten. Valló Péter (aki a díszletet is jegyzi) konvencionális polgári
szobabelsôt állított fel a színpadon, melyben minden jelentôsebb ötlet nélkül mozognak a játszók. A rendezô egyetlen ötletet visz végig: amit nem tud a színészi játékkal kifejezi, azt fény- és hanghatásokkal igyekszik a nézôk tudtára adni. A
publikumnak címzett kiszólások elôtt minden esetben mobiltelefon-csengôhanghoz hasonló hang csendül fel, míg a hipnózisba esést és az abból való felébredést a
díszlet fénycsövekkel bélelt falainak eltérô színû felvillanása jelzi. Mindkét esetben
érdemes lett volna a színészekre bízni a dolgot, a rendezô azonban láthatóan nem bízott bennük. A rendezô és a színészek közti kommunikáció elégtelenségét mutatja
a színészvezetés hiányossága is, ami által minden játszó a maga szája íze szerint formálta meg a szerepét. Ez a mellékszereplôk esetében talán nem olyan súlyos probléma, de az egységes szemlélet hiánya a fôszereplô páros tagjai esetében nagyon
zavaró. Hirtling István a polgári vígjátékok kisstílû férjét játssza, Pálfi Kata viszont
erôteljesen karikíroz. Bár utóbbi díjat is kapott a (részben szakmai) zsûritôl az árnyalt jellemábrázolásért, a végletesen túlrajzolt megcsalt nô szerepében semmilyen
árnyaltságot nem tudtam felfedezni − hozzáteszem, egy Feydeau-darab nem is feltétlenül kívánja ezt meg. Az elôadás pozitívuma annak a Derzsi Jánosnak a jelenléte,
aki színészvezetés nélkül is megtalálta a helyét a színpadon, és értelmet kölcsönzött
nem csupán a kocsis kevéssé hálás figurájának, hanem az unalomba forduló elôadás
második részének is.
A két fent leírt elôadás mellett azonban volt az idei Vidor Fesztiválnak legalább
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ján készült A hét asszonya — SzépRóza monológok c. elôadásban azok is felfedezhették
a maguk számára Csákányi Esztert, akik nem az utóbbi tíz év kult-színésznôjének
egyszemélyes estjére váltottak jegyet. A stúdiószínházi elôadásban Csákányi a Parti
Nagy-szövegekbôl jól ismert nôi alakok sorsát egy-egy monológgal rajzolta fel.
Mindehhez minimális, csupán jelzésszerû díszlet (Khell Zsolt) és lebilincselôen realisztikus jelmezek (Izsák Lili) járultak. A lecsúszott villamosvezetônô szakadt leopárdmintás harisnyája és kócos vörös haja kétségkívül látványos kontrasztban állt
az egykori disszidens decens szôke frizurájával és divatos napszemüvegével, ugyanakkor némi hiányt is hagy a nézôben. Szerettem volna megnézni Csákányi Esztert
paróka, smink és jelmez nélkül. Az átváltozásokhoz talán segítséget jelentettek a jelmezek, mégsem hiszem, hogy bármi is múlott rajtuk. Csákányi ugyanis olyan magabiztossággal és tévedhetetlen emberismerettel rajzolta fel a kitüntetését szorongató
kézimunka-elônyomó és a struccokkal kedélyesen elbeszélgetô fürdô-pénztáros alakját, hogy a kókadt virágcsokor illatát ugyanúgy éreztem volna, mint a fürdôét, a villamosét vagy az éjszakai bárét. Anger Zsolt rendezô teret hagyott a színészének,
engedte ôt játszani, formálni, megjeleníteni, még egy lépéssel többet engedhetett
volna — a közönség az egy szál farmernadrágot és egyszínû pólót viselô Csákányi
Eszterben is látta volna mindazokat az asszonyokat, akiknek ô hangot és testet kölcsönzött. Nánay István, a revizoronline.hu-n, kritikájában felteszi a kérdést, hogy
vajon hány asszony sorsa elevenedik meg a színpadon. A nyíregyházi elôadás közönsége azt világossá tette, hogy kizárólag a jelmezben megjelenô figurákat tekinti
érvényes szerepformálásnak. Az öltözéseket felvételrôl kísérô „hangjátékokat”,
melyben egy színésznô (aki ezúttal maradjon névtelen) az életérôl és a pálya nehézségeirôl vall, a körülöttem ülôk gyakorlatilag szünetnek tekintették, annyit azonban bizton állíthatunk, hogy egy, a reflektoroktól távoli, alig hallható színésznôi
sors mégis megelevenedett.
Fogjuk hát a véletlenre, hogy az általam választott (?) három produkció merôben
eltérô színházi nyelvet képviselt, a tematikus fesztivál központját jelentô komikumhoz is különbözô módon viszonyultak. Közös pontjuk csupán az, hogy mindhárom produkciót fôvárosi társulat (vagy produkciós társaság) jegyzi, mely tény a
vidéki fesztiválokon egyet jelent a fokozott érdeklôdéssel. Ezekben az esetekben a
közönség nagyobbik része a médiából ismert nevekre váltja meg a jegyét, és nem a
produkcióra. Veszélyes tehát hatalmas közönségsikerrôl beszélnünk, a vastaps
ugyanis nincs mindig arányban a bemutatott produkció minôségével, az elvégzett
munkával, az alkotói teljesítménnyel. Véleményem szerint a kilencedik alkalommal megrendezett fesztivál szakmai stábjának el kell döntenie, hogy jövôre mi lesz
a válogatás szempontja; a szakmai minôség (és ennek megfelelôen valóban az elmúlt
évad legjobb vígjátékait igyekeznek meghívni) vagy a közönségbarát, sztárokkal teletûzdelt program a cél. Félreértés ne essék, a közönség szórakoztatása már önmagában is nemes cél, de az elmúlt kilenc év sikerei azt mutatják, hogy Nyíregyházán
nem ez az egyetlen elvárás.
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Krasznahorkai Seiobo járt odalentjének novellái között elsôre talán nem sok kapcsolatot érzünk, mivel a novellák kohéziós erejét egy nehezen körülhatárolható fogalom, a tág értelemben vett tradíció adja. Ez azonban nem a megidézett szent iratok,
sokkal inkább a leírt cselekvések, a rítusok, a mûvészeti tevékenység, a szertartásos
cselekvési aktusok visszatérô rendje által nyilvánul meg. Paradox vállalkozás ez a
mû, mert éppen azt akarja felmutatni és közelebb hozni az olvasóhoz, ami a szerzô
világképe szerint sem verbalizálható. A transzcendencia mint a természet megkerülhetetlen, szerves része jelenik meg a novellák cselekményterében, legyen bár szó
a shinto, a görögkeleti, az iszlám vagy a buddhista hagyományról, mert ahogy az
egyik novella története szerint a Seiobo szerepét játszó Inoue noh-mûvész mondja
− „mindaz, amit transzcendensnek és földinek nevezel, az egy és ugyanaz” (228.).
Nem a különféle egyházak mint intézményrendszerek válnak fontossá az elbeszélô(k) számára, hanem a bennük zajló automatizmusok mögött meghúzódó, egyegy pillanatra jelenvalóvá tett szellemi Tradíció, a pislákoló fény ebben a sötét
korban. Mert ahogy a kötet mottója is jelzi − „Vagy sötét van, vagy nincs szükségünk
fényre.” − A novellákból kiolvasható, hogy az író világképe szerint nemcsak mi, de
a keleti felekezetek is eltávolodtak eredeti gyökereiktôl, és szertartásaik némileg kiüresedtek, ám a rítusokban vannak még a lényeget jelenvalóvá tevô pillanatok. A
szövegek parabolikus olvasata alapján a cselekmény és a kultúrtörténeti háttér akár
másodlagosnak is tekinthetô, a hangsúly inkább a megírás módján van és azon, hogy
a történetek hôsei olyan örök érvényû igazságokra találnak rá egy-egy pillanatra −
sokszor keresés nélkül is − melyeket képtelenek nyelvvé tenni, a sokszor hétköznapi
helyzetekben éppen ez a váratlanság bizonytalanítja el ôket. A fikciós tér kauzalitásában való csalódásuk látszólag külsô hatásra történik, de a hôsök belsô, intuitív világában zajlik le, és visszahat az általuk koordinálhatatlanná vált külsô történésekre.
Az életlabirintusokról és a szimbolikus kitekintési vagy kilépési pontokról van
szó, magáról az átlényegülésrôl, ami a szereplôi tudatok szintjén mégis sokszor inkább zavart kelt, ahelyett, hogy katarzist hozna. Az olvasó is átérezheti egy-egy pillanatra azt a vallási felekezettôl függetlennek látszó, szerzôi világba applikált
alapigazságot, hogy „mindenki egy lélek, mindenki” (215.) ebben a szakadozott világban, vagy inkább pont e feldaraboltság mögött. A kötetben körvonalazódó narratívák egyirányú átjárása és átlátása nehézkes, mert az egészként is értelmezhetô
textus labirintuselven mûködik. A novellák között fellépô kapcsolat egyben azt is
sejteti, hogy a koncepció mögött meghúzódik valami mélyebb értelem. Nagy szerep jut a szövegkorpusz különbözô szintjei közötti vándorlásnak, a nem túl nyilvánvaló át- és visszakapcsolásoknak. Talán ezért tûnik úgy, hogy a szerzô saját
sokirányú tájékozottságáról számot adva egyben az olvasójával szemben is elvárásokat támaszt. Az applikált idegen nyelvû mondatok, kultúr- és mûvészettörténeti
ismeretek elôfeltételezik a befogadó összeolvasásra való hajlandóságát, a valós kultúrtörténeti adalékok megismerésére való igényét. Néhol elbizonytalanító, máshol
pedig épp reményt keltô kapcsolat sejlik fel a követhetetlenségbe elfolyó Krasznahorkai-mondatok kisebb egységei, vagy épp a novellák visszatérô motívumai között.
Bár az egész szöveg egy labirintus, a kijáratnál sejthetô az a magasabb létezô, ami a
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novellák elbeszélôjének sugalmazása szerint minden vallási és mûvészeti tapasztalat mozgató ereje. Ahogy Angyalosi Gergyely a Jelenkor 2009. július-augusztusi számában fogalmazott − a kötet novelláiból kibontható szerzôi világkép szerint éppen
a „megtalált fényt ôrzik a mûalkotások, a vallási rítusok, a kulturális tradíciók bizonyos elemei”.
A szövegek metaforarendszerét is átszövik a labirintusok, sôt, ha akarjuk, jó néhány Borges, a „labirintus-ember” által bejáratott motívum áttûnését is felfedezhetjük a történetekben. A Christo Morto hôse például tipikusan borgesi figura, aki
kopogó cipôben hasít végig Velence utcáin, „ebben a szûk és édes labirintusban”,
hogy aztán képzelt üldözôjétôl szabadulva egy kávézó teraszán foglaljon helyet, ahol
egy újságcikket olvasva XIV. Benedek pápa kijelentésérôl értesül. „A POKOL IGENIS LÉTEZIK” (94.), „fizikai realitása van” (95.), de a menny és purgatórium realitása nem áll fenn. Itt Borges egyik esszéjének kérdésfelvetésére kapunk választ.
Ha A pokolbüntetés idôtartama örök, akkor a gonosz is örök? A pokolnak tulajdonított fizikai realitás egyben mulandóságát is jelzi, azt, hogy nem örökkévaló, és ilyenformán idôhöz kötött, szemben a mennyországgal. Persze ennek a bonyolult
teológiai problémának a részletesebb elemzése messzire vezetne, ezért inkább térjünk vissza a labirintusokhoz. Mert az elágazások az elbeszélô(k) értelmezôi tudata
szerint mindenhol ott vannak, az Athénba utazó turistát „a váróterem elszabadult
labirintusa” (125.) fogadja. A barcelonai Casa Mílà óriási gyomrát feltérképezô férfit folyosók és terek egymásba nyíló labirintusszerû hálózata keríti hatalmába. Még
a Kanze-színház is ezt a struktúrát idézi meg, és „életveszélyesen veszedelmes labirintus” (155.) a maszkkészítô aprólékos munkájának teret adó „mûhely is a maga
sebességével” (155.). Az iszlám titokzatos remekmûve is valamiféle labirintusként
tárul fel elôttünk, „Alhambra nem ismeri a helyes irány fogalmát önmagán belül”
(288.), a Cuarto Dorado udvarához „befelé is, és innen kifelé is vannak lehetôségek”
(288.). Ugyanakkor ez az építmény egyben a teljesség jelképe is, melynek részei a
nagy egységre mutatnak egy „szakrálisan elgondolt geometria” (292.) törvényei szerint. Ilyen különös rendezettséget rejt magában a kötet is. Ahogy azt már többen
észrevették a tizenhét szöveg tartalomjegyzékbeli számozásában az aranymetszés
szabályaira, avagy a Fibonacci-számsorra ismerhetünk (1-tôl 2584-ig). A szövegszervezés logikája az, hogy két egymást követô szöveg száma megadja a harmadik
szövegét, így lesz például az utolsó novellát jelzô szám a tizenötödik és a tizenhatodik novella számának összeadásával (tehát 987+1597=) 2584. Hogy ezzel mit is
akart kifejezni az író, azt még csak találgatjuk, de nem ez az elsô alkalom, hogy az
író leleményes tartalomjegyzékével fejtörést okoz kritikusainak.
Az Inoue Kazuyuki mester élete és mûvészete címû szövegben világossá válik a
kötetcím, és olvasatom szerint a novellagyûjtemény egyik vezérmotívuma, a labirintus is értelmet nyer. Az élet labirintusa mögött ott „az út, ahogy ôk nevezik, az
ösvény, ezen a darabos nyelven” (202.), vagyis a Tradíció, mely a generációk tapasztalatait is jelenti, ezért követôje bízhat benne, hogy célba ér általa. Inoue noh-mûvész
egy darabban Seiobot játszva annak a bôrébe bújik, aki „járt odalenn” a Fény transzcendens birodalmában, az élet labirintusa mögött meghúzódó valóságban, a próbáknak, vagyis az ismétléseknek nincs célja, mégis a tökéletesség felé mutatnak. Inoue
sensei Seiobo maszkját levéve is az általa örök érvényûnek érzett igazságokat próbálja közvetíteni családjának és tanítványainak. A mester-tanítvány viszony kérdése
egyébként a kötet több novellájában feltûnik, bár néhol úgy éreztem, a szerzô nem
teljesen érti, vagy legalábbis nem jól kommunikálja ennek a viszonynak néhány fon64
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tos vonását. Inoue tanítása néha önsajnálatba fullad, és panaszkodásba fordul át, holott a nagy mesterekrôl köztudott, hogy nem azonosulnak egykori önmagukkal, inkább egyes szám harmadik személyben, tárgyiasítva beszélnek élményeikrôl,
példázatosan. Másrészt a mesterek nem hozzák kellemetlen helyzetbe tanítványaikat a köztük lévô különbségek éreztetésével. Ez utóbbi hibába esik az Il ritorno in Perugia festômestere, mikor tanítványai elôtt hangot ad annak, hogy Rafaellót kivételes
tehetsége miatt az elômunkálatokra nem, csak és kizárólag festeni tanítja, már ha tud
még neki bármit is tanítani. Egyik segédének, Gianiccolának pedig olyan primitív
és lekezelô tanácsot ad, hogy felfestésnél ne szélen kezdje a festék felhordását a felületre, holott másutt azt sugallja a heterodiegetikus narrátor, hogy „nem akárkik
voltak ôk, a segédek sem” (238.). Talán naiv dolognak tûnik ilyesmit számon kérni
az írón, de ezek a mozzanatok némileg hiteltelenné tették számomra az egyébként
érzékletesen megformált mester figurákat. Vagy talán épp a róluk alkotott hagyományos kép megbontása miatt ruházta fel elvétve ilyen esendô vonásokkal a mestereket az író? Nem hiszem. A Ze’ami elmegy címû novella arról tanúskodik, hogy az
elbeszélô nem fogadja el a mesterek azon tulajdonságát sem, hogy képesek felülemelkedni sorsuk negatív vagy pozitív történésein. Ze’ami számûzetésben írt Kintooshójára nemcsak „a földi létet már csupán az égi léttel együtt szemlélni képes lény
ünnepélyes hattyúdalaként” (402.) tekint, hanem azt is írja róla, hogy „ármány és hazugság, félrevezetés és összeesküvés, mert igenis szomorú volt” (402.). Az író, újrainterpretálva a történteket, ennek a feltételezett szomorúságnak állít emlékmûvet
ezzel a novellával. Ahogy Herczeg Ákos a Szkholion folyóirat 2009. tavaszi számában
már megjegyezte, a novellák kissé didaktikusak. Néha egyenesen úgy éreztem, hogy
a szerzô elbeszélôin keresztül a mester szerepében próbálgatja magát, és kommunikál − többnyire hitelesen − spirituális toposzokat.
Sok szöveg az elbeszélés által való megértés kísérletének látszik, maga a kötet
pedig egy világkép mozaikokból való felépítésének. A narrátor minden novellában
azt értelmezi, transzformálja és teszi közben sajáttá, amit meglátása szerint nem
lehet szavakban megfogalmazni: a Tradíciót, amit a mester csak úgy hozhat közelebb
a tanítványokhoz, ha arra buzdítja ôket, „hogy ne kérdezzenek, hanem tapasztaljanak” (189.). Mert a megfigyelés és utánzás által vihetô tovább a hagyomány. Az elbeszélések szerint a shinto rituális ácsok is ezáltal sajátították el mesterségüket,
Filippino Lippi is így tanult meg rajzolni, és a Kamovadász madarát is a mozdulatlan nézés mûvészete tette azzá, ami, tehát Ooshirosagivá. Az isei szentély újjáépítésében a shinto ácsok szemmel ellenôrzik, hogy jó-e, amit csináltak, nem pedig
szerszámmal, mert „a szemnek nagy szerepe van” (392.). Mintha ezzel a narrátor azt
sugallná, hogy a novellák hôsei hihetnek a szemüknek, mikor e fénytôl elhagyott,
sötét világban valami felragyog elôttük. A Christo morto hôse a Tintoretto képek között úgy érzi, az ablakon beszüremlô fényben olyan dolgok tárulnak fel elôtte, amiket „egyszerûen nem érdemel meg” (112.), késôbb Krisztus szemét is látja
megrebbenni az egyik képen. A fény itt több egymást követô novellán keresztül
olyan elemként jelenik meg, amit a szereplôk nem képesek appercipiálni, a fény fizikája visszatérôen a fény metafizikájává lényegül át a szöveg szintjén. A Hajnalban
kel maszkfaragója „egy délnek fordított kis szobában rendezte be a mûhelyét, mert
itt a legnagyobb a fény” (143.), mégis napszemüvegben dolgozik, és keze alatt egy
démon születik, „egy démon, aki ártani fog” (158). Fenn az Akropoliszon pedig egy
turista, aki egész életében ide vágyott, nem képes körültekinteni a tájon, mert elvakítja a mészkôtömbön megtörô fény. „Akropolisznak ez a vak rajongója” (136.) föld65
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rajzilag elérte, és mégsem érte el célját, a novella végén pedig zavarodottsága miatt
éri utol a végzet, mikor a jelen helyett a múlt és a jövô lehetôségeit méregetve elüti
egy teherautó. A Spanyolországba került hajléktalanná váló, kiábrándult munkakeresô, akirôl a novella elején megtudjuk, hogy „gyûlölte a napot is, meg a szikrázó
fényt is” (160.) − valami ösztönös kényszertôl vezérelve tévedt a Casa Milàba, ahol
az ikonok misztériuma akarata ellenére ragadta magával − „bámult a ragyogásba, bámult az aranyba, és valami hevesen elkezdett neki fájni” (166.). A Troica három angyala kifelé tekintett a képrôl, és ô úgy érezte, életre kelnek, menekült az épület
labirintusában, mert „ez mégiscsak képtelenség, hogy amott nem lehet kimenni,
mert az embernek látomása támad” (178.). Allegorikusan olvasva a történetet, úgy
látszik, ebben a szövegvilágban a fényt fogadni képtelen szemek elôtt felderengô
transzcendencia nem az élet labirintusából való kiutat jelenti, hanem a mélybe taszít, jelen esetben ezt a szövegvégi késvásárlás, és a cím − Gyilkos születik − teszi
nyilvánvalóvá. A Ze’ami elmegy érett szellemû, számûzött hôsének azonban a látás
egy magasabb szintje adatott meg, „más volt, a szeme, ahogy lassan ránézett valakire,
mintha áthatolt volna ezen a valakin, mintha még annak az ükapját is látná ôrajta
keresztül” (414.).
Azonban mi, olvasók, bármennyire is figyelünk, a tapasztalat közvetlenségének
megteremtése a kötet minden darabjában szükségszerûen kudarcot vall, hisz a megnyilatkozásnak csak hatásával szembesülhetünk. A nyelv által csak az elégedett vagy
elégedetlen, a beteljesült, vagy rettegésbe fulladó sorstípusokat látjuk. A novellákat
összetett metaforarendszer kapcsolja egybe, megteremtve ezzel egy magasabb létezés elôfeltételezettségének látszatát, az olvasó mégis kielégületlen marad a kötet végére érve, mert ezt a létezést nem értheti meg, legfeljebb megérezheti, ha akar hinni
a részletek mögött rejlô egységben.
A novellákat olvasva azt érezhetjük, hogy nemcsak az aprólékosan körvonalazott
vallási szertartások, hanem a mûvészeti tevékenység is erre a magasabb létezésre
mutat a festészettôl kezdve a maszkkészítésen át a táncban való feloldódásig. A szövegek azonban azzal is számot vetnek, hogy a rítus sosem lehet tökéletes. Minden
szertartásban és rituális alkotási folyamatban ott van a minta értékû cselekedet in illo
tempore megismétlésében a hiba lehetôsége. A mesterek pedig, még ha értik is a
rendet, akkor sem képesek tökéletesen összerendezni a rítus kisebb egységeit. Az
Egy Buddha megôrzése címû szöveg szerint a Buddha szobor kolostorból való elengedésének és visszafogadásának, de még a restaurálásnak is megvan a maga szertartása. Ahogy a ceremóniában részt vevôk csak a részleteket ismerik, csakis a saját
feladatukat, az események mély értelmét egészében nem; úgy a restaurálók egyes
szakterületekre szakosodott specialistái is csak a darabokra bontott szobor egy-egy
részét próbálják helyreállítani, de nem látják át a nagy egészet, annak minden szakmai problémájával. (Így vagyunk mi is ezzel a szöveglabirintussal, ha benne mozgunk.) De Fujimori restaurátor mester feladata hasonló az apátéhoz, ô is a megôrzést
tartja fontosnak és nem a felújítást, próbálja átlátni a restaurálás egész folyamatát,
ahogy az apát a rítus egészét. Ez a vallási és kulturális közeg közötti párhuzam egészen lenyûgözôvé teszi ezt a novellát. A rész-egész kapcsolat több másik szöveg szervezôerejévé is válik, és talán ez vihet majd közelebb a tartalomjegyzék különleges
számsorának megértéséhez is. A mágikus rész-egész viszony megjelenik egy tájképrôl szólva a festészetben − „ez a kozmoszotok, ez a Teljes, ez az Egész, nagyjából tizenkét színnel: MINDEN Kienzltôl” (349.), és a szobrászatban, mikor azt olvassuk,
hogy Vénusz „egy olyan mennyei világból származik, amelyik nincsen már meg, ame66
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lyet szétmorzsolt az idô” (321.) − legalábbis a Louvre rajongó teremôre így érzi. Ott
van az építészetben − „önmagában képviseli minden udvar és terem önmagát, és önmagában képviseli ugyanakkor a hiánytalant, a teljes Alhambrát, és az Alhambra
egyidejûleg van darabokban és egyidejûleg egyetlen egész” (289.), és kissé módosulva a zenében is − „a zene úgy ad meg mindent, hogy közben megsemmisít”
(324.).
Mikor a zene megszûnik, felidézésekor már mi is megszûntünk a jelenben lenni,
de mikor jelen van, részesülünk az egységbôl, illetve a zene „csak jelzi, merre van a
tökéletes, de nem azonos ezzel” (338.) − ahogy a kissé ironikus hatású, mégis eredeti Magánszenvedélyben olvashatjuk. Talán nem véletlen, hogy a novella kudarcba
fulladt zenei elôadását egy olyan építész tartja, akinek egyetlen épületterve sem valósult meg. A zene nélkülöz minden térbeliséget, ezért nem is aprózódhat fel hagyományos értelemben, elhallgatásával egyszerûen megszûnik, kialszik, ettôl
annyira transzcendens. A jelenlét hiánya egyébként a novellák cselekményének
rendkívül fontos szervezôeleme, pedig ahogy Borges Az idô újabb cáfolata címû eszszéjében olvashatjuk, csak most van. A szertartások végzôi mégis mind bizonytalanok, félnek, hogy nem tudják pontosan végezni feladataikat, épp emiatt nincsenek
a jelenben. Ezt olvassuk a buddhista, és a shinto szertartásokról, erre a bizonytalanságra következtethetünk a maszkkészítô belátásából, miszerint ô is gyakran hibázik. Valójában ez a bizonytalanságérzés és az emlékek szervezik minden szöveg
hôsének életét, amitôl még Ze’ami Motokiyonak sem sikerül megszabadulnia halála pillanatáig. S visszatérôen ott vannak a novellákban a tükrök, mint a teljesség
részleges leképzôdésének, az egységgel szemben fellépô felaprózódásnak, a létezés rétegzettségének jelképei. A gyerekek a múzeumban tükrökkel játszanak, Inoue nohmûvész tükör elôtt bontja le magáról jelmezét, és a tükörszobában lényegül ismét
Seiobóvá. A maszkkészítô az alkotási folyamat végsô szakaszában tükrökkel ellenôrzi a maszkot, mert ez a tárgy megtöri a fényt, és transzcendens értelemben is határfenoménné lényegül át, hiszen, ahogy megtudtuk, egy démont teremt. Takahashi
sensei imádkozás közben, saját borotválkozó tükrébe tekintve veszti el hitét, ám ez
„nem az isten elvesztését, hanem ellenkezôleg, a megtalálását”(228-229.) jelenti számára.
A kötetkompozíciót, a tartalomjegyzék számozását és a rítusok jelentôségét is
megvilágíthatja az emelkedve ismétlôdés jelentôségét tárgyaló szöveghely, amit az
Egy Buddha megôrzésében olvashatunk − a cél tehát, „hogy minden ismétlôdjék, de
ugyanakkor valahogy minden emelkedni is kezdjen ebben az ismétlôdésben”. Több
alakzatot felfedezhetünk ebben a kötetkompozícióban. Egy térbeli spirális szerkezetet, vagy akár a kötet visszatérô metaforájához kapcsolódva egy (unikurzális) labirintust is. Persze mindez kicsit erôltetettnek tûnik, és hogy pontosan mirôl is van
szó, azt nehéz megérteni, de érdemes megjegyezni, hogy az Alhambra is a kötet jelképe. Az alkotóról levált, eltárgyiasult mûé, ami, bár végtelenül elemezhetô, a létrehozó intenciójának ismerete nélkül mégis megfejthetetlen, „mert nem az
interpretációk hiányoznak, hanem az értelmes kód, mellyel megfejthetô volna”
(281.). Legyen szó akár az Alhambráról, egy szignó nélküli festményrôl, az ôsikon
rituális megismétlésérôl, egy japán maszk létrehozásáról vagy akár errôl a kötetrôl,
szeretném hinni, hogy „egy végtelen bonyolult konstrukció végtelen egyszerû
mûködésérôl van szó” (228.), amit idôvel egyre jobban fogunk majd érteni. Mert
bár ezek a novellák külön-külön is figyelemre méltóak, ennek a kötetkompozíciónak súlya van, amivel érdemes foglalkozni.
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Fogadó A Szpari Szurkolóhoz

Darvasi Ferenc
„A család az elsô számú otthonom, de tágabb értelemben ugyanezt jelenti a város és a Szpari”
Beszélgetés egy Nyíregyháza-szurkolóval

Amikor olvastam a 2009 tavaszi A Vörös Postakocsiban az irodalmi szociográfia pályázatról, rögtön felcsillant a szemem. Éspedig azért, mert láttam, az egyik téma ez: „A Szpariszurkoló”. Mint futballbolond, rögtön elgondolkodtam a hirdetményen. Hamar beugrott, ha
nem is egy szociográfiai tanulmány, de egy interjú ötlete. Kevésbé érdekelt volna egy szurkolói csoport tagjának, egy ultrának vagy egy vérbeli huligánnak a véleménye. Az a −meglehet, téves − elôfeltevésem, hogy egy ilyen beszélgetésben túl sok tipikus, kiszámítható válasz
akadna. Annál inkább izgatott, milyen egy nem a belsô magba tartozó Szpari-szurkoló. Így
jutottam el riportalanyomhoz, ahhoz a 30 éves, anonimitását kérô férfihoz, aki 18 évesen,
egyetemre beiratkozva került el Nyíregyházáról, és néhány éve már Pesten él. Vele beszélgettünk a magyar és a külföldi, a nyíregyházi és a pesti csapatokról, a játék minôségérôl és
az emberben megbújó érzelmekrôl, identitásról, családi és városi háttérrôl, és arról, hogyan
lehet egyszerre több klubcsapatnak is szorítani…

Hol születtél? Honnan származol?
Mivel ez egy Szpari-cikk, azzal kezdeném, hogy a Szpariban nôttem fel. Nyírbátorban születtem. A szüleim értelmiségiek, én vagyok az elsô gyerekük. Három-négy
éves koromig egy szabolcsi kisvárosban éltünk egy szolgálati lakásban, utána költöztünk be Nyíregyházára. Az óvodát már itt kezdtem el, tehát végül is mondhatom
magamat nyíregyházinak. „Bennszülött”-nek nem, de valójában nyíregyházi vagyok, kertvárosi.

Mesélnél egy kicsit a Kertvárosról?
A nyíregyháziak tudják, hogy a Kertváros mit jelent. A dohánygyáron és a vasúton túl van, a síneknél a repülôhídon kell átmenni. Autóval pedig a tiszavasvári
felüljárótól lehet megközelíteni ezt a területet. Ez egy kicsit szeparált része Nyíregyházának. Itt nyugodtan kiengedhettek a szüleink, eljárkálhattunk erre-arra, nem
volt veszélyes környék. Az itteni orosz temetôben játszottunk állandóan. Tévhit
egyébként, hogy a Kertvárosban jobban éltek volna az emberek, mint máshol a városban. Közel sem olyan környék ez, mint Sóstóhegy vagy a Korányi út, hanem
olyasmi, mint a Hímes. A Fészek utcai része nagyon jó hely, egyébként kisvárosi
hangulatú az egész környék, kertes házak vannak. Télen a széntüzeléstôl tisztára
olyan szagok voltak, mint egy faluban. Én mint kiskölyök ott nôttem fel a nálam néhány évvel fiatalabb öcsémmel, egészen 13-14 éves koromig. Ezután költöztünk be
egy olyan helyre, amit már belvárosi résznek nevezhetünk. Ez felemelkedés volt.
Szüleimrôl tudni kell, hogy nagyon szorgalmas emberek, állandóan dolgoztunk valamit. Onnan indult minden, Nyíregyháza-Kertvárosból — amit akkor még Ságváritelepnek hívtak. Ismertem a közeli utcákban az összes gyereket, volt egy hely, amit
mindenki kispályának hívott, ott fociztunk reggeltôl estig nyári szünetben. Meg
egymáshoz jártunk borsót fejteni, meggyet szedni, de igazából csak azért, hogy tudjon jönni a másik focizni. Persze fôleg hozzánk jöttek a többiek, nekik nem volt
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annyi dolguk. És ez a kispálya nem messze van a stadiontól, a Ságvári-telepi
NYVSSC-pályájától.

Hogy képzeljük el ezt a stadiont?
Az NYVSSC-pálya viszonylag jó létesítmény: fedett lelátója van, körben futópálya, salak, és ott is voltak kézilabdapályák. Ez egy viszonylag méretes komplexum,
olyasmi terület, mint maga a Sóstói úti. Megesett, hogy a Szpari is itt játszott. Nem
vagyok ebben biztos, de amikor még nem volt meg a Sóstói úti stadion, akkor
mintha itt játszották volna a mérkôzéseiket. Innen indult szerintem a Szpari. Jártunk is ki ide meccset nézni. Azért nagyon fontos ez, mert a gyerekkoromat végigjátszottam ezen az NYVSSC-pályán. Elôször a kispályán, aztán a nagyobb srácokkal
a kézilabdapályán. Játszottunk a füvesen is, beengedtek oda minket, volt valamilyen korosztályos bajnokság ötödikes koromban, amin lôttem is egy gólt. Még mindig emlékszem rá: valaki rávágta a labdát, a kapusról kipattant, én meg bekotortam
a kipattanót. Egyébként a kedvenc játékosom SuperPippo Inzaghi… [aki szintén a
lesipuskás góljairól híres — D.F.] Gyuri bácsi, a testneveléstanár mondta, hogy jól
van, jól van, oké. Ezzel a góllal nyertünk 2:1-re. Már ott megöleltek sokan, mintha
egy nagy meccsen lennénk, de amikor mentünk hazafelé, akkor is mindenki dicsért,
és én ettôl nagyon jól éreztem magam. Általános iskolába amúgy nem a Ságvári-telepen jártam. Át kellett menni a repülôhídon, be a városba. Lett volna iskola a Kertvárosban is, de a szüleim azt akarták, hogy a vasúton túlra járjak. Ott többféle gyerek
van, és azt a sulit tartották jónak. Öcsém is oda járt. Orosz és testnevelés tagozat
közül lehetett választani. Édesanyám az elôbbire szeretett volna beíratni, de apám
azt mondta, egy fiúnak a testnevelés kell.

Gondoltál arra gyerekként, hogy focista leszel?
Hogyne. Nyolc évig testnevelés tagozatos osztályba jártam a Széchenyi utcába.
Plusz még heti háromszor mentem tájfutásra, a Nyíregyházi Konzervgyár SE-be.
Indultunk versenyeken is: a lajosmizsein úgy eltévedtem, hogy turisták vittek be a
start után öt órával a célba. A buszon a többiek már másfél órája vártak, úgyhogy
mikor felszálltam én is, el lehet képzelni, milyen kedves pillantásokkal fogadtak…
Esteledett, elôzôleg már azt fontolgatták, hogy hazautaznak, és csak egy tanár marad
ott értem. Tíz éves lehettem, voltam egy játékosválogatáson, tanárok nézték, kit lehetne vinni focizni a Szpariba. A tizennégyes iskolások is ott voltak a Szamuely-teleprôl. Az övéké focitagozatos suli volt, a Szpari utánpótlásbázisa. A Sóstói úti
stadionban válogattak a tanárok, sok általános iskola eljött, egymással játszottunk
kétszer húsz perces meccseket. Csatár szerettem volna lenni egyébként vagy középpályás, de itt azt akartam, hogy a higgadtságomról és a jó passzaimról tûnjek ki, s védekeztem, nem mentem elôre. Úgy éreztem, hogy jól játszottam, és azt hittem, ez
majd fel is tûnik valakinek. Álmodoztam, milyen jó lenne elmenni a Szpariba.
Akkor átkerültem volna a tizennégyes iskolába. De nem. Egy srácot vittek csak el
közülünk.

Kudarcként élted meg ezt?
Nagy csalódás volt nekem, hogy nem kellettem a Szparinak. És mi az, hogy nem
kellek, ha egyszer jól játszottam? Rosszul esett, de utólag örülök neki, hogy így alakult, majdnem az összes barátom innen a Széchenyi utcai suliból van. Állítólag az
általános iskolai osztálytársait felejti el elôször az ember, az egyetemrôl maradnak
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meg a legtöbben — nálam ez pontosan fordítva történt. Sem a gimnáziumi, sem az
egyetemi srácok nem maradtak meg annyira, mint az általános iskolai barátok. És a
tizennégyesben nem voltak valami értelmesek a fiúk — ott csak jól kellett focizni és
kész. Így végül is nem sajnálom, hogy nem kerültem oda. Annyira tehetséges meg
úgysem lettem volna, hogy jó focistává váljak. És így legalább intellektuális szakmát
kerestem...

Gyermekkorodban melyik csapatot kedvelted és ki volt a kedvenc játékosod?
A Milant szerettem, Van Bastent, Gullitot és Reikaardot. És Hollandiát. Apám a
németeket. Emlékszem a hollandiai eb-re, amit meg is nyertek a hazaiak, a narancssárga mezre, Vas Bastenre. Amikor a vb-n Rijkaard leköpte Völlert, azt nem
tudtam hová tenni.

A Szparit hogyan szeretted meg?
Fel sem merült, hogy ne szeressem. A Szpari az utóbbi éveket leszámítva az én
életemben összesen háromszor volt fent az elsô osztályban: feljutott, gyorsan ki is
esett, és aztán évekig nem jutott vissza. Amikor feljutottak, örültünk, sokkal többet
jártunk meccsre. Emlékszem, hogy amikor egyszer az NB 1-be került a csapat, és
olyan hetedikes lehettem, nagy Szpari-láz volt az iskolában, állandóan az edzônk
nevét ordibáltuk: „Bur-csa Gyô-zô, Bur-csa Gyô-zô”, és Bíró Szabolcs kapusét.
Kirchmayer is nagy kedvencem volt.

Apáddal jártatok mérkôzésre?
Apám szereti nagyon a futballt, mint minden magyar férfi. Együtt néztük állandóan a vb-ket, eb-ket. Külföldi foci alig jutott el hozzánk, egyedül a BEK-meccsek.
Ezért szerettem a Milant is, meg ugye más csapatokot nem is nagyon láthattunk. Olaszországból csak ôket meg a Juventust ismertük. Nézni is szerettem és játszani is, majd
megôrülök érte mind a mai napig, a barátokkal szoktunk mostanában is focizni. Ha
meccs volt, nem lehetett mást nézni a tévében. Eleinte a Kertvárosba jártunk ki. Néha
kimentünk a NYVSSC-pályára, megnéztük a Nyíregyháza-Kertvárost, ami most is
létezik, talán a harmadosztályban játszik [jelenleg Nyíregyháza Spartacus II néven
játszik az NB 3-as csapat a Tiszavasvári úton — D.F.]. A nyíregyházin belül van egy
Ságvári-telepi identitás is, és az ittenieknek ez volt a csapata. Kimentünk mondjuk
a Tunyogmatolcs-Kertvárosra, ordibáltunk, szotyiztunk.

Melyik Szpari-meccsre mentél ki elôször?
Egy Diósgyôr ellenire, ez számított a legnagyobb rangadónak, nekik és nekünk
is. Idegenbe sosem utaztunk el apámmal, akadt mindig tennivaló otthon, ennyire
nem értünk rá. Néztem, hogy itt, a Diósgyôr-meccsen részegek vannak, trombitálnak, beszólnak. Meg kikísértük a miskolciakat a stadiontól a pályaudvarig. És salakmotorra is jártunk… Mire tíz éves lettem, már sokat mentünk ide-oda. De csak
ad hoc jelleggel jártunk meccsre, és inkább a Kertvárosba. Az egykori bujtosi pályára, ahol most az OBI van, például egyáltalán nem.

A Szpari mellett szeretsz másik magyar csapatot?
A Fradit, apám révén. Sok meccset néztünk, akkor még jó és színvonalas volt a
magyar foci, és húsz éve jelentett valamit egy Ferencváros-Újpest, egy FerencvárosMTK. Ma már nem bírom az NB 1-es meccseket, tévében nézhetetlenek, maximum
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tíz perc elég belôlük, nincs semmi élvezeti értékük. A Szparit most néztük otthon
az Újpest ellen [2009. szeptember 19. — D.F.], de elkapcsoltunk, annyira gyenge volt.
Csak a végén váltottunk vissza az összefoglalóra. Apám régen, mikor még 10 éves lehettem, elmondta, melyik csapatról mit kell tudni. A vidéki gárdáknak nem volt
különösebb mögöttes jelentéstartalma. Még a Diósgyôrrôl mesélte apám, hogy az
ilyen szocialista csapat, és a város nagy része az utóbbi évtizedekben beköltözött emberekbôl áll. Mondta, hogy az egész egy mesterséges képzôdmény, a munkásosztály
fellegvárának lenni, iparvárosnak egy nagyipari hagyományokkal nem rendelkezô
országban. A szocializmus fellegvára, Diósgyôr, kohók… Szóval még a diósgyôri
csapatnak volt jelentése, de ezen kívül csak a budapestieknek. Alapból kevés nem
pesti csapat szerepelt az NB 1-ben. Egy vidéki ember általában szeretett egy fôvárosi
csapatot. És hogy ki melyiket, annak megvolt a pontos értelme. És nem tartották
szégyennek, ha valaki egy fôvárosi csapatnak is szurkolt, mert azok képviselték igazából az országot, egy Diósgyôrnek vagy egy Pécsnek csak az ottaniak drukkoltak,
senki más.
És mit mesélt apád a fôvárosi klubokról?
Hogy a Vasast az angyalföldi munkások, az elvhû baloldaliak szeretik, és Kádár
János... A kilencvenes évek elején egyébként megkérdeztek a tévében néhány politikust, kinek szurkolnak. Kuncze Gábor a Ferencvárost mondta, Horn Gyula a Vasast. Faggattam apámat, akivel együtt néztük az adást, hogy miért ezt mondják.
Szerinte Kuncze a Fradi népszerûsége miatt válaszolt így, hogy saját magának tôkét
kovácsoljon ebbôl, Horn viszont nem mondhatott mást, még ha azt sem tudja, mi
az a futball, mert ez a legbalosabb csapat. Valószínûleg a tanácsadóik javasolták, hogy
ezt állítsák. A Kispestet sem szerettük, hiszen a Honvédelmi Minisztériumot, a
rendszert, egy erôszakszervezetet képviseltek. Azért is ellenszenvesek voltak, mert
ha meglátták, hogy Diósgyôrben, Szegeden van egy jó játékos, fogták, behívták katonának, és máris a Honvédnál találta magát az adott személy… Az Újpest, mint a
rendôrség, a belügyminisztérium csapata, még ellenszenvesebb volt. Az MTK-ról
annyit mondott, amit mindenki tudott, hogy zsidó csapat volt, de ez elvesztette a jelentôségét, mert sajnálatos módon a második világháborúban kiirtották Magyarország zsidóságát. Azt is ô mondta, hogy az MTK-nak általában értelmiségiek
szurkolnak, az intellektuálisabb réteg. Itt van a legkevesebb, de a legértelmesebb
drukkertábor. Ehhez a gárdához, mint zsidó csapathoz, nekünk eleve nem sok közünk lehetett volna.

És hogyan jött a Fradi szeretete?
A Fradit az egész ország a nép csapatának tekintette. Olyannak, amely nem egy
erôszakszervezeté, a párté vagy a zsidóké. A vidékieknek az is szimpatikus volt, hogy
a Földmûvelésügyi Minisztérium gyámsága alá tartozott, és nem a rendôrség, az
ÁVH vagy Kádár áll mögötte. Egyébként egész Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
nagyon szeretik a Ferencvárost. Egyszer Nyilasi Tibor is mondta egy a Sóstói úton
megrendezett Szpari-Ferencváros elôtt, hogy biztos a teltházban… Nekem az összes
osztálytársam Fradi-szurkoló volt. És még egy anekdota. Torgyán József nyilatkozta,
hogy amikor Fehérgyarmaton játszott a Fradi, talán Magyar Kupa-meccset, csak az
edzésre ötezer nézô ment ki! Ha már szurkolni kell valakinek, akkor nem a Belügyminisztérium, nem a Kádár csapatának fognak. Szabolcsban ötvenhatról sem
úgy beszéltek, hogy az ellenforradalom lett volna, hiába sulykoltak mást a hivatalos
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verzióban. Sok mindent el lehet mondani az itteni emberekrôl, hogy például itt a
legkevesebb a diplomások száma, de azt, hogy buták lennének, nem állíthatjuk.
Azért sem esett nehezünkre a Ferencvárosnak szurkolni, mert, valljuk be, a Szpari
nem volt tényezô az NB 1-ben.

Jártál is ki Fradi-meccsekre?
Igen, amikor a nemzetközi kupában játszottak a Göteborg és az AEK Athén ellen.
Az egyik elsô nagy élmény az Anderlecht elleni BL selejtezô visszavágója, apámmal
néztük a tévében. Amikor a Fradi lôtte a gólt, ordított az egész város. Az gyönyörû
pillanat volt, a sport hatalmas örömöket tud okozni. Moziban mikor érzel ilyet?
Soha. Most a Debrecent sajnos nem érzik ennyire magukénak az emberek. Szurkolnak nekik is, de a Ferencvárost az egész ország buzdította. A gimnázium vége
felé jártam, amikor jött a Göteborg és az AEK. Apám feljött valamiért kocsival
Pestre, én meg utaztam vele, és mondtam neki, hadd maradjak már itt, most van a
meccs. Rábólintott, és szerzett nekem szállást. 17 éves voltam akkor. A meccs elôtt
bementem a Fradi-pálya melletti közértbe, vettem sört, meg valami töményt. Láttam a többi szurkolót, figyeltem, mint egy kölyök, hogy mit csinálnak. Voltak persze részegek is. Az egyik, emlékszem, a kisüveges Fanta felét kiborította, és tölti a
maradékhoz a Royal Vodkát. Ezt beengedik, nyugi, mondta a haverjának, azzal mentek a stadionba. Mindenki szürcsölt. Akkor még nem tudhattam, hogyan hat majd
rám az alkohol. Ittam két-három sört meg egy kis barackot. Láttam a többiektôl,
így kell ezt.

Hová szólt a jegyed?
A B-középbe, az F-szektorba, ott ordítottam, hogy hajrá, Fradi. Magával ragadott
a hangulat, mert ugyan a Szpari-meccseken is volt szurkolás, de az nyilván nem hasonlítható ahhoz, ami az Üllôi úton, a kapu mögött van… Amikor néztük korábban
a tévében, már akkor is tetszett ez a szektor. Mondtam apámnak, hogy ezek biztos
jó szurkolók. Az a söpredék, válaszolta, munkakerülôk, tekergôk, részegek, kábítószeresek. És ebben is igaza volt szerintem… Én azt hittem, ezek tényleg ilyen nemes,
nagy magyar szurkolók. Én is ott voltam köztük. Hova mentem volna, a nyugdíjasok közé? Akkor is nyomtam már 90 kilót, mint most, ordibáltam. Mit tettem volna,
dolgozott bennem a három sör meg a Royal Vodka, a barack. Ment a hajrá, Szpari
[egy igazi freudi elszólás —D.F.], bocs, a hajrá, Fradi, élveztem. Álltunk ott, talán gól
volt, megbotlottam, bevágódtam vagy három-négy sorral lejjebb, mindenkit letarolva magam elôtt. Megállítottak, amikor mentem vissza, fel, bocsánatot kértem, de
ezek meg, hogy semmi bocs, bocs, nyugodtan; láttam, hogy berezeltek tôlem. Rémült
tekinteteket láttam, megijedtek tôlem, pedig csak egy kis 17 éves voltam. Azt hittem,
hogy meg fognak verni azért, amit csináltam, közben pedig féltek tôlem.

És milyen a nyíregyházi közönség?
Nyíregyházán alapvetôen két tábor létezett. A Sóstói úti oldalon nem volt szervezett szurkolói aktivitás, ott átlagemberek ültek, káromkodtak, szotyiztak. Az igazi
élet a másik oldalon volt. Én erre a részre jártam ki. A B-közép két alakulatból állt.
A kanyarban voltak és vannak a fiatalok, a Keleti Front nevû frakció. A még ifjabbakat Mastiffs-nek hívják, meg lehet, hogy van még több ilyen csoport is. A Keleti
Front és a Mastiffs már nagyjából egy éve haragban áll egymással, amit én marhaságnak gondolok. A Keleti Front tagjai a keményebb, balhésabb csávók. Én soha
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nem mentem be közéjük, mindig fent álltam a korlátnál. Nem mentem be közéjük,
de érdekelt, kíváncsi voltam, hogy szökdelnek, mit írnak ki, miket kiabálnak. Láttam tíz éve egyszer horogkeresztet is sajnos, azt nem értettem, minek van rá szükség. Nagyon kifejezô névnek tartottam mindig ezt a Keleti Frontot — az ilyen angol
nevekkel ellentétben, mint amilyen például ez a Mastiffs is. Ugye a világháborúban
használták ezt a fogalmat: a keleti front nagyon szörnyû volt, a második világháború talán legdurvább része. Nyíregyháza és a megye pedig az ország keleti csücske,
védôbástyája. A Keleti Frontot mindenki ismeri Magyarországon, aki focimeccsre
jár. Utoljára a Nyíregyháza-Videotonon voltam [2009. szeptember 12. — D.F.], láttam, hogy van nekik egyenpólójuk, és nem ilyen durva, hogy betölti az egész hátát
a felirat. Fekete, jó minôségû póló, ízlésesen ráírva a szurkolói csoport neve. Én egy
olyat szeretnék is magamnak, de nyilván csak maguk közt osztogatják. Látásból a
legtöbb B-középbe tartozó srácot ismerem a környékünkrôl. Az öreg szurkolók, az
egy másik kategória. Néha látok ott az italtól, cigarettától eléggé meggyötört arcokat is.

Nagyjából hány Szpari-meccsre mész ki egy szezonban?
Nyíregyházán, amikor nagy ritkán az NB 1-ben játszott a csapat régebben, ha eljött az Újpest, a Ferencváros, az MTK, mindig kimentünk, telt ház volt, de a Diósgyôr és a Debrecen ellen is, nagyon nagy élmény egy ilyen meccs. Mostanában úgy
minden harmadikon biztos, hogy kint vagyok. Persze nem a sportértéke miatt. Senki
nem azért megy, hanem mert a mi csapatunk játszik. Nézem az embereket, hallgatom, mirôl beszélnek. Élôben egy focimeccs azért sokkal élvezhetôbb. De elsôsorban
a közönség miatt szeretek kimenni, miket szólnak be, hogyan szurkolnak. Otthon
érzem a stadionban magam. A családom, az az elsô számú otthon, de tágabb értelemben ugyanezt jelenti a város és a Szpari. És még mindig eseményszámba megy,
hogy NB 1-es a gárda — pedig már néhány éve így van ez. Az ôszi szezonban eddig
a Videoton-meccsre mentem ki. Csak a második félidôre, mert úgy értem ki, meg
akkor már nem kell fizetni. Láttam, hogy a csapat egyenlít, 1:1, lementem egy sörért a Stadion Sörözôbe. Mondom, megiszok egy sört, mert szárazon ezt nem lehet
elviselni. Mire felmentem, már megint vezetett a Videoton, aztán rúgtak még egyet.
Nem mûködött az eredményjelzô, nem tudtam, mennyi van hátra. Lôtt a Szpari egy
gólt, ordibáltam, persze már elôtte is. A Sóstói út felôli részen voltam, mert az esett
közelebb, ordibáltam, de látom, a többiek nem akarnak „hajrászparizni”… Mert
utána rögtön lefújta a bíró a meccset, középkezdésre sem jutott idô. Megkérdeztem,
ki lôtte a gólt. Hát az a kis vakarék megint betalált, mondták Hommára.

Idegenben láttad már a csapatot? Ismered a mostani játékosokat? Ki a kedvenced?
Nagyjából képben vagyok, tudom az eredményeket, de nem úgy figyelem az egészet, mint ahogy az olasz bajnokságot és azon belül a kedvenc csapatomat, az AS
Romát. Nem, de a Nyíregyházát azért szeretem, mert minket képvisel. Akik a pályára lépnek, azokkal azonosulunk. Idegenben egyszer, a tavaly elôtti szezonban,
Kispesten néztem meg ôket. Hommát, Miskolczit ismerem, és Bogdanovicsot. Van
egy néger védô, nem tudom a nevét, de elég jól játszik [Yves Simplice Mboussi —
D.F.]. A mostaniak közül Hommát szeretem legjobban. Róla a Sport TV-n, a Zuhanyhíradóban is mondták a szakértôk, hogy igazi vérbeli csatár, és nagyon jól fog
vele járni a Nyíregyháza, s nem jelentene meglepetés, ha ô lenne a gólkirály. A Debrecen is el akarta vinni. Én azt mondtam, hogy arra a pár BL-meccsre odaadnám
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nekik, egyébként maradjon itt, mert ha a Nyíregyháza bent marad, azt csak neki köszönheti. A régiek közül Bíró Szabolcsot, Kirchmayert szerettem nagyon, és persze
Szatke Zolit. De ha választani kellene közülük, akkor Szatke a kedvencem. Ô mindig hûséges volt Nyíregyházához.

Ez miért ilyen fontos neked?
Azt tudni kell, hogy Nyíregyházának és a megyének az is egy problémája, hogy a
fiatalok otthagyják — mint ahogy én is, és még rengetegen. Emlékszem, egyszer, amikor még középiskolás lehettem, Csabai Lászlóné nyilatkozott a tévében, hogy Nyíregyháza milyen jó város, milyen jó itt lakni, nem iparváros, szép, de sajnos a
gazdasági körülmények miatt a fiataljaink, akiket mi képezünk ki a saját pénzünkön
a gimnáziumainkban és a fôiskoláinkon, elmennek a fôvárosba. Akkor azt mondtam
magamban, hogy én nem fogok így tenni, nem akarok elmenni, maradok. Én nyíregyházi vagyok, itt fogok élni, nem leszek pesti. Aztán úgy alakult az élet, hogy itt
vagyok Budapesten, de az is az identitásom része, hogy felvállalom: Nyíregyházáról
jöttem, a Szparinak szurkolok, és kész. A Nyíregyháza mellett a Fradi is másodlagos. Akárhányszor összekerül egymással a kettô, nem kérdés, hogy a Szparinak szurkolok.

Melyek a legnagyobb szurkolói élményeid?
Az egyik legemlékezetesebb, amikor egyszer régen nagyon simán megvertük a
Fradit — igaz, hogy a szezon végén kiestünk. De a Diósgyôr legyôzése is nagyon nagy
öröm, és ahogy meccs után a kullogó vendégszurkolókat kikísértük az állomásra.
Ezt a csapatot utálom a legjobban. Két-három éve egy haverom mesélte, hogy elment Diósgyôrbe, ahol a helyi szurkolók felszedték a villamossínek közül a téglát,
és azzal dobálták meg a szurkolóinkat. Nyíregyházán a nagy csetepaté mindig a pálya
Hímes felôli oldalánál, a Stadion utcánál volt, ott sorakoztak fel a lovas rendôrök a
szparistákkal szemben, védeni a több száz vagy ezer vendégdrukkert. Gyerekként
mindig élmény volt, amikor szólt a rendôrsziréna, és jöttek a vendégszurkolók. Meg
amikor egyetemista voltam, és 4:2-re legyôztük a Debrecent… Nem tudom egyébként, miért van ezekkel a csapatokkal ellentét, és mi az oka a Debrecen és a Diósgyôr közti barátságnak. Ez valami nagyon régi történet lehet.

És az miként lehetséges, hogy nyíregyháziként kimész az egyik ôsi ellenség, a Debrecen BLmeccseire?
Én a Debrecent is magaménak érzem, elmondom, miért. A Nyíregyházának az
NB 1-ben három célja lehet. Az elsô és egyben legfontosabb: nem kiesni, az utolsó
bent maradó helyet megszerezni. Ez az alapvetô. A szabolcsi gazdasági körülmények között igazán jó játékost nem lehetett venni soha, a fizetés nagyon alacsony.
Valljuk be, mindig gyenge volt a Szpari, értékelhetô eredménye nem akadt. A második és harmadik számú cél: otthon a Debrecent és a Diósgyôrt meg kell verni.
Semmi más nem számít. Ha ez a három dolog teljesül, minden nyíregyházi szurkoló boldog. A többi meccsen bárhol ki lehet kapni. Idegenben mindig a 0:0-t ôrizgetjük, annak a reményében lépünk fel, Pesten pláne. Ez Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye, olyanról szó sincs, hogy mondjuk az Audi támogatna minket. Hogyan csöppentem bele a Debrecen BL-meccseibe? Én már gyerekként is azt láttam, hogy a
Debrecent, akár a Diósgyôrt, nagyon-nagyon utáljuk. Nem tudom, mi volt elôbb, a
tyúk vagy a tojás, de amikor eljöttek hozzánk a debreceniek, állandóan mocskoltak,
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pocskondiáztak minket. Ehhez képest most megyek a Puskás Ferenc Stadionba.
Nyilván a Nyíregyháza szeretete is abból fakad, hogy onnan származom, ôk képviselnek engem, helyettem vannak a pályán. Ki szurkol a Nyíregyházának, ha nem
én? Hiába gyengék és küzdenek folyton a kiesés ellen, hiába nem nyújtanak értékelhetô futballt és nincs nagy sportteljesítmény mögöttük, én akkor is onnan jöttem,
és kész. A Debrecennek csak addig szurkolok, amíg versenyben lesznek a nemzetközi kupában. És miért nekik? Azért, mert ôk ugyanolyan gyengék, mint a Nyíregyháza az NB 1-ben. Ahogy az országos közegben a Szpari képvisel engem,
külföldön pedig most, mint magyar embert, a Debrecen. És ki álljon mögöttük, ha
nem ez a tízmillió ember? Ki másra számíthatnának? Hogy Olaszországban nem
fog nekik szurkolni senki, az biztos, és Franciaországban vagy Angliában sem, sôt,
sehol másutt. Csak ránk, magyarokra számíthatnak. Ha mint az angoloknak, nekünk is négy csapatunk a BL-ben volna állandóan, akkor lehet, hogy nem szurkolnék nekik. De így, hogy tizenöt év telt el, mire a Fradi után egyáltalán újra bejutott
egy magyar csapat… És azt is el kell mondjam, hogy én mint magyar futballszurkoló,
nem tudtam az utóbbi tizenöt évben kimenni olyan meccsre, kivéve a Ferencváros
AEK Athén és Göteborg elleni mérkôzését, hogy ott igazi hangulat legyen és szurkolhassak szívbôl. Mint magyar futballszeretô ember, elég boldogtalannak vagyok
tekinthetô, mert hazánk csapatai semmilyen örömre nem adtak nekem okot az elmúlt tizenöt évben. Követem a válogatott meccseit is. Most néztem az utolsó, sorsdöntô meccseket, a svédek és a portugálok ellenit. Ha fontossági sorrendet kellene
felállítani: Nyíregyháza, magyar válogatott, Ferencváros, Roma. Csak mivel a magyar klubok és a válogatott tizenöt-húsz éve nagyon gyengék, sok ember nem a hazai
csapatoknak szurkol. A meccsek nézhetetlenek, semmi örömet nem okoznak. Teljes
boldogtalanság az egész. Ha a focihíreket nézem, 99%-ban a Romát figyelem, és csak
1%-ban a Szparit. De azért, mert értelmezhetetlen futballként az NB 1.

Miért éppen az AS Romát szereted?
Elsôsorban a szurkolói miatt. Kisgyerekként ugye az AC Milant szerettem, mert
ôk értek el eredményeket. Az akkori egyetlen tévécsatornán annyit lehetett látni
külföldi fociból, amit a Telesport mutatott a Híradó után, hetente egyszer, egy percre.
Alig közvetíttek akkoriban meccseket, egy-egy percre láthattam csak a Milant, a
Bayern Münchent, a Real Madridot. Ebbôl a szûkös választékból akkor az AC Milan
tetszett legjobban. Azt sem tudtam, hogy létezik az AS Roma. Velük 18 évesen találkoztam elôször. Akkor már nagyon gyenge volt az NB 1, több külföldi meccset
mutattak a csatornák. Egyik elsô, meghatározó élményem velük kapcsolatban: egy
egyetemi újság került a kezembe a kollégiumban, semmi érdekes nem volt benne,
csak iskolai információk. De szerepelt benne egy egész oldalas cikk, ezzel a címmel:
„Az AS Roma szurkolói feldúlták Olaszországot”. Ez felkeltette a figyelmemet. Nyilván az AS Roma sosem volt jó anyagi helyzetben az északi olasz klubokhoz képest,
így kevés esélyük mutatkozott a bajnoki címre. De tetszett, hogy milyen szenvedélyesek a nézôik, mennyire szeretik a focit. És akkor még ez szimpatikus is volt, hogy
agresszívan léptek fel. Egyre többet néztem ôket, és olvastam utánuk, interneten is.
Egyszer csak teljesen rákattantam a csapatra. És az ô meccseiket, a Nyíregyházáéval
ellentétben, élvezni is lehet. De Rossi a kedvencem közülük, meg Totti sem rossz.
Ôk és Vucinic szerintem világklasszis játékosok. De Rossit szeretem a leginkább,
mert agresszív, és ô az, aki elsôként gratulál gólnál, és kimegy a szurkolókhoz. Van
benne vér. Látszik, hogy nem csak a pénzért játszik. Az USA-meccsen elszállt az
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agya, amikor lekönyökölte az egyik ellenfelet, de nálam ez még egy fekete pontot
sem jelentett.
Mennyire fontos az életedben, a hétköznapjaidban a futball?
Nagyon fontos, sajnos… Sokat gondolok a focira, nagyon figyelem. Lehet, pénzt
is szerezhetnék fogadásokkal. Ezen régóta gondolkodom: ha már ennyit foglalkozom
vele, ennyit nézem, és olvasok utána, akkor lehet, hasznot is húzhatnék belôle.

Azt hallottam, hogy egy-két barátoddal sokat csocsóztok, és közben Szpari-rigmusokat kiáltoztok...
Sôt, már van olyan vendéglátóipari egység Pesten, ahová ha bemegyünk, a tulaj
úgy fogad minket: „csak a Szpari van”, „megjött a Szpari”... Sokat kocsmáztunk, és
ahogy játszottunk, adta magát a helyzet, amikor az egyik nyíregyházi barátommal
játszottam, hogy mi abban különbözünk a többiektôl, hogy Nyíregyházáról jöttünk.
És akkor így elindult, hogy „hajrá, Szpari”, „játszik a Szpari”, ezt skandáltuk. Igazából önzô dolog volt ez, mert magunkat szórakoztattuk. De láttuk, hogy az egész
kocsmának tetszik. Felvettek minket egyszer, lehet, hogy fent vagyunk valahol az interneten. Egyszer mászkálok egy bevásárlóközpontban, valaki integet nekem, hogy
„hajrá, Szpari”. Néztem rá, azt sem tudtam, ki az. Meg Budapesten olyan jó kimondani, hogy a Szpari a csapatunk. És nem szégyelljük senki elôtt, hogy Nyíregyházáról jöttünk. Különb dolog ez, mint itt, Pesten, a betonrengetegben felnôni.

Budapest, 2009. szeptember 25.

Gustave Doré: Orlando Furioso 40
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Garai Péter
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avagy a modern építészet és nyíregyházi öröksége

A modernség fogalma és jelentése az építészetben jóval összetettebb és sokrétûbb,
mint gondolnánk. Bár a mindennapokban általában modernnek nevezünk minden
olyan épületet, amely nem viseli magán a történeti stílusok jellegzetes formáit —
azért a helyzet nem ilyen egyszerû. Az elôzô korszakoktól gyökeresen különbözô
20. századi építészetben — a képzômûvészetekhez hasonlóan — több irányzat élt és hatott. A kezdet, a klasszikus modern kora a két világháború közötti idôszakot jelenti.
A modern mozgalom az elsô világháború megrázkódtatása utáni mély válságba zuhant Európában született. Felszínre tört benne mindaz a kiábrándultság és halmozódó társadalmi feszültség, amely addig elnyomva rejtôzött. Önmaga szellemi
alapjaként a felvilágosodás tiszta racionalizmusát határozta meg. Képviselôi a múlttal, a hagyományokkal való teljes szakítást és egy új, tiszta, ôszinte mûvészeti-építészeti nyelv megteremtését hirdették. Üdvözölték, sôt ösztönözték a gyors technikai
fejlôdést, szilárdan — szinte naivan — hitték, hogy a megújított épített környezet a társadalmat közvetlenül jobbá, boldogabbá teheti. Sajnos hamar kiderült, hogy ez a sajátos ideológia utópia volt.

A modern korszakot megelôzô stílusáramlat, a szecesszió (osztrák-német földön Jugendstil, Nyugat-Európában Art Nouveau) is teljesen új, korszerû építészetet és képzômûvészetet kívánt teremteni az általa életre hívott növényi díszítmények
alkalmazásával, ám nem tudott alapjaiban szakítani a historizmus tér-, és tömegalakításával. Ennek ellenére számos egyéni hangvételû, kiemelkedô alkotása született, ám kevésbé tehetséges építészek kezében a városi lakóházakon sokszor pusztán
homlokzati dekorációvá vált — belül maradt minden a régiben.
A modern kialakulásának másik fô elôzménye a mérnöki tudományok fejlôdése,
valamint az új anyagok, az acél és a vasbeton elterjedése volt. Már a századforduló
óta ismerték és használták ezeket az anyagokat, ám legtöbbször csak takartan, kiegészítésként vagy stilizált köntösbe bújtatva. Most azonban a szerkezet ôszinte megmutatásának igénye és a vázas építési rendszer térhódítása a nagyobb fesztávokkal
együtt lehetôvé tette az elképzelt gondolatok szabadabb megvalósítását. Az új építészet legkorábban az addig pusztán mérnökinek és alacsonyabb rendûnek tartott
ipari építmények formálásában jelentkezett. Itt a díszítésnek és a homlokzatképzésnek a rendeltetésbôl adódóan korábban sem volt döntô szerepe (bár a külsô megjelenésnek is megadták a módját, tartós és minôségi anyagokból építkezve), az
elsôdleges szempont mindig a célnak leginkább megfelelô, logikusan szervezett, racionális tér kialakítása volt.

A különféle téri-formai kísérletek révén az építészek legfôbb feladatuknak az emberi
élet terének, a lakásnak a megújítását tartották. Támadták az elôzô század telekspekulációra és társadalmi hierarchiára épülô, sötét, belsô udvaros, kevésbé komfortos
belvárosi bérházait. Világos, levegôs, jól felszerelt otthonokat kívántak biztosítani,
mindenki számára egyenlôen a háború borzalmai után. A belvárosi szövetben ezt
ún. keretes beépítéssel próbálták megvalósítani, ahol udvari szárnyak nem épültek,
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így több telken együtt viszonylag nagy zöld területek jöhettek létre. Ezen elvek szerint épült ki például a fôvárosban Kelenföld nagy része a Feneketlen-tó környékén
(XI. ker.).
Az alapvetô, eszményi célkitûzés azonban a természetbe ágyazott épület és a nagy
üvegfelületekkel rendelkezô, napfénnyel átitatott, tágas, átalakítható, egymásba
nyíló, ún. „áramló” terek létrehozása volt. A külsô megjelenést is igyekeztek a lehetô
legegyszerûbbé, a leginkább letisztulttá tenni; alapvetô mértani formákat (kocka,
hasáb, henger, kúp) vagy azok kombinációit alkalmazták, ezért ezt az építészetet
erôs absztrakció jellemezte. Erôsen hatottak rá a kortárs avantgárd képzômûvészeti
irányzatok, elsôsorban a különféle nézôpontokat egyesítô kubizmus, a szerkezetiséget hangsúlyozó orosz konstruktivizmus és a modern technikát, a mozgást megjeleníteni kívánó olasz futurizmus. A holland „de Stijl”-mozgalom építészei az
egyszerû, zárt kubusok helyett az erôteljes fény-árnyék hatásra épülô, síklapokból
álló kompozíciókkal kísérleteztek. Erôsen elôreugró erkélyekkel, födém-darabokkal, tömör mellvédekkel és pengefalakkal próbálták elérni a kívánt összhatást.
A tervezés során az elôzô korszakoktól eltérôen a belsô tér megalkotása vált elsôrendû feladattá („belülrôl kifelé építkezés”), s ezzel szoros egységben, azt tükrözve
született meg a tömegforma és a külsô megjelenés. Élesen bírálták a historizmusnak a homlokzatot a belsô terektôl már-már függetlenül kezelô, azt önkényesen különféle stílus-köntösökbe „öltöztetô” gyakorlatát. A modernek elutasítottak
mindenféle hagyományt és helyhez való kötôdést, köztük az egyes tájakra jellemzô,
évszázadok alatt kialakult és jól mûködô mûszaki megoldásokat is. Ennek a karakteres és kemény hozzáállásnak köszönhetôen jelentek meg például a lapos tetôs
házak Európa középsô és északi, a Mediterráneumnál jóval csapadékosabb részein.
(Az akkori szigetelési technika még nem közelítette meg a mai színvonalat). Már
ekkor megjelent a zöldben úszó, utcák nélküli, magas házakkal szabdalt város víziója, ám a megvalósításra már nem jutott idô.

A modern építészet egyik legfontosabb szellemi központja az elôbb Weimar-ban,
majd Dessau-ban mûködô Bauhaus volt, ahol több fiatal magyar építész is folytatott tanulmányokat: többek között Breuer Marcell (1902-1981), Kozma Lajos (18841948), Molnár Farkas (1897-1945), Fischer József (1901-1995). Ôk honosították meg
az új szemléletmódot hazánkban.
A modern formavilág befogadása és elterjedése — forradalmi újszerûsége és szokatlansága miatt — nem ment könnyen. Az emberek nagy része megdöbbentônek,
unalmasnak és lélektelennek találta az új épületeket. A modern mûvészetnek a továbbélô historizáló stílusok késôi áramlataival kellett versengenie és fejlôdnie. Ez
hazánkra különösen igaz volt, hiszen a Horthy-korszak konzervatív, múltba tekintô
ideológiája miatt a késô neobarokk stílust részesítette elônyben, amely rendkívüli
utóvirágzást ért el ekkor a haladó, friss gondolatokkal szemben. E korszak építészete ezért igen érdekes és eléggé vegyes volt.
A modern mozgalom kevés lehetôséget kapott önmaga kifejezésére, nem vált uralkodó irányzattá, számos kiváló építész ezért külföldre kényszerült, ahol fényes karriert futott be (pl. Breuer Marcell). Az arisztokraták kastélyai, a jelentôs, nagy
léptékû középületek és a bérházak többsége a „hivatalos”, széles körben elfogadott
neobarokk, vagy más, késôi historizáló stílusban készült. Néhány építész képes volt
mindkét világban otthonosan mozogni (pl. Münnich Aladár). Egyedül gróf Klebelsberg Kunó kultuszminiszter ismerte fel a bontakozó modern építészet jelentô78
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ségét, s az állam által támogatott kislakás-, vagy iskolaépítési programokban igyekezett a fiatal alkotóknak is esélyt adni. A fôvárosban a nagypolgárság mûvelt, újdonságokra nyitott tagjai építtettek villákat a budai hegyekben ismert, jól képzett
építészekkel (pl. Molnár Farkas, Kozma Lajos, Fischer József, Ligeti Pál), továbbá
néhány nagyvállalat vagy társaság új székházát modern szellemben terveztette meg.
A korszak emblematikus alkotása Pasaréten
(II. ker.) az állami kezdeményezésre épült
Napraforgó utcai kislakásos mintatelep (19301931), ahol minden jelentôs építész képviseltette magát egy-két kisebb emeletes házzal. A
terület különleges hangulata sokszínûségében
rejlik; több konzervatívnak számító építész is
meglepte itt a közvéleményt egy-egy új, avantgárdnak
tûnô épülettel.
A Napraforgó utcai kislakásos mintatelep

A vidéki nagyvárosokhoz hasonlóan Nyíregyházán is a késôi historizmus stílusa
uralkodott. Ekkor épült a Városháza monumentális Egyház utcai szárnya (1927), a
rendôrségi palota (1926-1927, mindkettô építésze Lechner Jenô, 1878-1962), az egykori Pénzügyigazgatóság palotája (ma Jósa András Múzeum, építésze Maróthy Kálmán, 1925), a Damjanich-laktanya (1928-1929), továbbá a Bíróság épülete is ekkor
kapta — emeletráépítéssel és bôvítéssel — mai formáját. E két utolsó példa már közelít a modernhez letisztult megjelenésével, ám a tömegformálásban és a nyílásrendben még a 19. század végét idézik. A Sóstói úti Bencs-villa (1931) is még a késôi
historizmus formavilágát hordozza. A Huszár soron álló egykori Vasutas Otthon
(bérház, épült 1924-1928 között) magas oromzataival és félköríves nyílásaival késô
szecessziós hangulatot áraszt. A korszak három nagy egyházi lakóépülete közül a
Kossuth tér sarkán álló, egykori római katolikus bérházra (építésze Wälder Gyula,
1884-1944) és a Sóstói úti, egykori görög katolikus püspöki palotára a díszes neobarokk, míg az 1928-ban épült evangélikus Luther-házra (építésze id. dr. Kotsis Iván,
1889-1982) a jóval letisztultabb, késô szecessziós-korai modern hangvétel a jellemzô.
Ez utóbbi több részletében már a modern felfogást idézi (nagyméretû ablakok, azonos szintmagasságok, kevés díszítés, síkban tartott
homlokzat), ám még alapvetôen historizáló beépítésben. Az építész bravúros megoldása volt a
tömböt elegáns ívben átszelô új utcácska, amely
révén mindegyik lakás és szoba „utcaivá” és naposabbá válhatott, s a mellékhelyiségek szellôzését biztosító szûk légaknák beépítésére sem volt
szükség. Emellett azonban csak néhány kétemeletes, kevésbé jelentôs társasház jelzi a klasszikus
modern korszakot Nyíregyházán, pl. a Széchenyi
vagy a Szabolcs utcában. Jellegzetességeik a függôlegesen osztott, három-, vagy négyszárnyú ablakok, a tömör erkély-mellvédek, a földszint felett
erôsen elôreugró épületrészek, illetve a magastetô.
Ez a szigorú nemzetközi modern formavilág leNyíregyháza, Szabolcs utca,
egyszerûsített és „humanizált” hazai változatának
homlokzatrészlet
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Nyíregyháza, Szabolcs utca,
homlokzatrészlet

halovány visszatükrözôdése a városképben.
Érdemes megjegyezni, hogy Budapesten
egész városrészek épültek hasonló modorban, változatos homlokzati megjelenéssel,
színvonalas belsô terekkel és minôségi
anyaghasználattal − például Budán Lágymányoson és Kelenföldön (XI. ker.), Pesten
pedig Újlipótvárosban (XIII. ker.). A mindennapokban általában „bauhaus” stílusúnak
nevezik az ilyen jellegû épületeket.

A szakrális építészetben még nehezebb volt a nyitás az új eszmevilág felé, az építtetôk és az építészek jóval tovább és sokkal görcsösebben ragaszkodtak a bevált, ám lassan, fokozatosan egyszerûsített történeti formákhoz − bár ez egyre anakronisztikusabbá vált. A fôvárosban az elsô markáns modern példák közé tartozik az 1931-1934
között épült, olaszos hangulatú, különálló harangtornyos pasaréti ferences templom
(építésze Rimanóczy Gyula, 1903-1958), illetve az Árkay Aladár (1868-1932) és Bertalan (1901-1971) által tervezett, hatalmas hasábokból komponált városmajori római
katolikus templom (1932-1933). Az újlipótvárosi „Hálaadás” református templomhoz hasonló tömegalakítású a debreceni egyetemi templom, amely 1938-1941 között
épült fel Borsos József (1875-1952) tervei szerint. Magas, karcsú tornyával és az eredeti ókori mintáktól teljesen eltérô arányú, stilizált klasszicizáló oszlopos, lapos timpanonnal lezárt elôcsarnokával érdekes kontrasztot teremt a késô neobarokk fôépülettel, amely Korb
Flóris (1860-1930) tervei alapján született meg 19271932 között. Az ôsi formálási elvek tisztasága és az idôtlen szakralitás tükrözôdik a kor egyik leginkább megkapó alkotásában, a Weichinger Károly (1893-1982) tervezte terméskô burkolatú pécs-mecsekaljai pálos templomban (1936-1937). Ezen épületek mellett a korabeli templomok zöme országszerte még mindig késô neoromán vagy neogót stílusban épült.
Ebben az idôszakban a millenniumi fellendülés
után
igen kevés templom épült Nyíregyházán, s ezek
Debrecen, az egyetemi templom
sem
szakítottak
az egyszerûbb, ám hagyományos hisfôhomlokzata
torizáló formálási móddal: az 1937-1938 között Wälder Gyula tervei alapján épült
Vasgyár utcai ferences templom és kolostor egyszerû neobarokk jellegû, a nyírszôlôsi (1940) és a borbányai (1951!) nyerstégla burkolatú evangélikus templomok pedig
− redukált formában − késô neogót, illetve szecessziós hatást mutatnak (mindkettô
építésze Sándy Gyula, 1868-1953). Az 1923-1932 között Baumhorn Lipót (18601932) tervei alapján emelt ortodox zsinagóga pedig a nagy mester egyik utolsó alkotása, nyugodt késôi historizáló-szecessziós megjelenéssel és különleges hangulatú
belsô térrel.
A második világháború derékba törte az erôsödô modern építészetet, hosszú idôre
visszavetve a fejlôdést. A hazai élvonalbeli építészek közül többen ezen idôszakban
fejezték be földi pályájukat (pl. Wälder Gyula, Kozma Lajos, Fischer József, Ligeti
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Pál). A háború okozta óriási trauma utáni évek a lázas újjáépítés jegyében teltek. Az
1948-1956 közötti éveket az állam által a mûvészetekre erôszakolt szocialista realizmus („szocreál”) fémjelezte. 1951-ben, a koncepciós perekhez hasonlóan jól megrendezett nagy vitában (Perényi Imre-Major Máté) látványosan elítélték a modern
építészetet, s az ekkorra már létrehozott óriási létszámú, centralizált tervezôirodákban klasszicizáló archaizálást kényszerítettek mindenkire. A tervezôk szorult helyzetükben igyekeztek feladataikat a lehetô legjobban, különbözô forrásokból merítve
(északi kortárs modern, hazai klasszicizmus) megoldani. Ekkor épült Nyíregyházán, a Hôsök terén álló hatalmas „zöld irodaház” monumentális félköríves neoklasszicista bejárattal. E korban még csak három-négy emeletes, magas tetôs
bérházakból álló, zöldbe ágyazott kisebb telepek épültek országszerte, amelyek nem
bontották meg a kialakult városszövetek léptékét. A klasszicizáló mûkô kapuzatok,
ablakkeretezések és erkélykorlátok a „kollektivizált kastély” eszményképét jelenítették meg, elfogadható méretû, jó elosztású, komfortos lakásokkal. Ez utóbbira
példa Nyíregyházán az ún. Béke-ház nagy tömbje a Dózsa György u.-Jókai térHôsök tere sarkán.
A hatvanas évekre a modern építészet világszerte elterjedt, nemzetközivé és uralkodóvá vált. Ám ez már nem a klasszikus modern korszaka, hanem a nagyipari módszerekre, az uniformizált elôregyártásra épülô tömeges lakásépítés kora; ezért az
internacionális modern vagy „a másik modern” névvel szokták illetni. Ideológiailag az
elôzô idôszak folytatójaként és kiteljesítôjeként határozta meg önmagát, ám valójában annak eszmeisége nélkül. Egyik legfôbb teoretikusa a hivatalos építész diplomával nem rendelkezô Le Corbusier (1887-1965) volt, aki még a háború elôtt kezdte
pályafutását. Elveire hazánkban is sokszor hivatkoztak, ám csak a külsôségeket vették át (utcák nélküli zöld tájban úszó, lábakra állított, lapos tetôs toronyházak vagy
észak-déli irányban hosszan elnyúló tömbök), a belsô magot a diktatúra utasításaival töltötték meg. Ez a kifacsart, eltorzított értelmezés hozta létre hazánkban is − a
keleti blokk országaihoz hasonlóan − a hatalmas házgyári lakótelepeket, irracionálisan kicsi életterekkel, szétrombolva a hagyományos városszövet varázsát — viszont
gyorsan csökkentette a lakáshiányt. Az ideológia máig nyúló hatásait sajnos mindannyian ismerjük…

Nyugat-Európában a korszak hasonló elfajzásait, az embertelen méretû, környezetromboló építményeket létrehozó áramlatot „új brutalizmusnak” is nevezik — ám
ott nem a paneleken és a lakótelepeken volt a hangsúly. Erre az idôszakra világszerte
nagy kísérletezô kedv volt jellemzô, korábban soha nem látott, különleges formájú,
bonyolult térlefedések készültek nagy léptékû középületeken, ipari csarnokokon és
sportlétesítményeken, elsôsorban vasbetonból. Ennek emblematikus alkotása például a sydney-i operaház (J. Utzon, 1956-1963), Brazília új fôvárosa (Oscar Niemeyer
és Lúcio Costa, 1954-1960), illetve hazánkban a fôvárosban a Hamzsabégi úti autóbuszgarázs hatalmas, 82 m fesztávú, íves feszített héjszerkezete (1949, építésze Padányi Gulyás Jenô, statikusa dr. Menyhárd István), vagy a debreceni új állomás
parabola-szerkezettel borított váróterme (1958-1960, építésze Kelemen László).
A nagyüzemi lakásépítés és az erôltetett iparosítás mellett azonban a középületek
terén fokozatosan lehetôség nyílt egy értékesebb, felülrôl kevésbé irányított építészeti nyelv kialakítására. Részben a háború elôtti hagyományokat áttételesen folytatva, részben pedig a kortárs nyugati és északi példáktól inspirálva több idôtálló
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épület születhetett — fôként Budapesten, de több nagyvárosban is, valamint vidéken, ahová nem ért el olyan erôsen a hatalom keze. Ez utóbbira példa Csaba László
(1924-1995) különféle hajlású háromszögekbôl álló, nagy hatású hollóházi temploma (1964-1967). Nyíregyházán e korszakból említésre méltó a Vay Ádám körúton
álló, a közelmúltban elvégzett felújítás óta ismét eredeti színében tündöklô „piros
ház”, amely konstruktivista megjelenésével az egyéni útkeresés és kísérletezés érdekes példája. Kiemelkedô Nyíregyházán Bán Ferenc építészete, amely sajátosan
egyéni, nehezen besorolható, erôsen konstruktivista stílusával és különleges függesztett szerkezeteivel mára már jelképpé vált épületekkel gazdagította a várost (pl.
Mûvelôdési Ház, Színészház, egykori Szakszervezetek Háza).

Az 1970-as évektôl egyre több kritika érte a nemzetközi modern építészetet, pontosan a túlkapásai, továbbá városszerkezet-romboló, környezetére tapintatlan gesztusai miatt. Ennek hátterében az állandó gazdasági növekedésbe vetett hit
megrendülése, a környezetszennyezés felismerése és a globalizáció kibontakozása
állt. Mindez a bizonytalanság, valami újnak a keresése hívta életre a modern heves
tagadását, a „modern utáni” társadalmat és életérzést, vele együtt pedig a poszt-modern építészetet-mûvészetet. Ez már egyáltalán nem tekinthetô egységesnek a modern univerzális és absztrakt formái után, számtalan különféle irányzat fejlôdött ki
belôle az elmúlt évtizedek alatt. Ludwig Mies van der Rohe még az 1930-as években
fogalmazta meg elhíresült mondatát a modern építészetrôl: „A kevesebb több” —
utalva ezzel a díszítések felesleges voltára, valamint a sima homlokzatok és mértani
formák erejére. Erre válaszul Robert Venturi a következôket mondta, immár az 1970es években: „A több nem kevesebb”, illetve „A kevesebb maga az unalom.” A sivár
lakótelepek után újra felfedezték a város szerkezetét, utcáit és térfalait, s az új épületekkel illeszkedni próbáltak a környezetbe. Újra felszínre tört a falfelületek tagolásának, díszítésének vágya, amely sok esetben igen szélsôséges és vitatható
eredményre vezetett. A posztmodern is historizált a maga sajátos módján: eredeti
összefüggéseibôl kiszakítva egy-egy elemet jelként a homlokzatra biggyesztett,
arányait eltúlozva, így szinte idézôjelbe és ironikussá téve azt. Hazánkban fôként
1990 után erôsödött fel ez a tervezôi hozzáállás, a függetlenné vált és önmaga identitását keresô országban. Nyíregyházán egyik jellegzetes alkotása e korszaknak az
egykori Állami Biztosító saroképülete, amely Finta József tervei alapján készült.
Lendületesen tagolt homlokzatán a sarkot toronyszerû tetô hangsúlyozza, a ház a
legutóbbi felújítás óta barna helyett kék színben pompázik.

Az ezredforduló táján (az egyre gyakrabban ismétlôdô divatirányzatokhoz hasonlóan) újra kedvelt lett az eredeti, klasszikus modern formavilág, kezdték újra felfedezni és elismerni értékeit, ám ez fôként a külsô jegyekre, a látható, tapintható
sajátosságokra terjedt ki — ahogyan ez a nagy „újjászületéseknél” lenni szokott… S
ezzel el is érkeztünk e tanulmány utolsó nagy korszakához, a kortárs neomodern vagy
új-bauhaus építészethez. Ezt az elnevezést fôként szakmai körökben használják, hogy
megkülönböztessék a klasszikus modern korszaktól, már csak az idôbeli távolság
miatt is — kialakult, sziklaszilárd terminológiák azonban nincsenek. Mint minden
neo-áramlat, nem teljességében másolja a letûnt kor emlékeit, hanem a részletformák, megoldások között válogatva, azokat gyakran újraértelmezve hozza létre saját
eszköztárát. A technika is óriási mértékben fejlôdött azóta, így ma már sok olyan
dolog könnyedén megvalósítható, amirôl az 1930-as években csak álmodozhattak
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(pl. óriási üvegfelületek, üvegtetôk filigrán fém tartószerkezettel, járható üvegpadlók). A következôkben néhány olyan kisebb léptékû, kevésbé ismert, ám karakteres
nyíregyházi épületet szeretnék bemutatni, amelyeken ezek a sajátosságok jól megfigyelhetôek.

Az elsô példa a belváros nyugati részében, a Színház utcában álló szokatlan
megjelenésû családi ház, amely 2003ban épült Balázs Tibor tervei szerint. A
ház tömegével nagyon jól illeszkedik a
zártsorú beépítéshez, nagyvonalúan tagolt homlokzata pedig monumentális
hatást kelt. A hangsúlyos falpillérek
közötti visszahúzott mezôket óriási
üvegfelületek töltik ki, s ebbe a rendszerbe simulnak bele a bejárati ajtók,
kapuk is. A hagyományos fal nyílás felNagy hatású homlokzat (Színház u.)
osztás helyett itt homogén, tükrözôdô
üvegfalakat láthatunk, amely a klasszikus modern építészetnek is egyik célkitûzése
volt, ám az akkori technológia ezt még nem tette lehetôvé. Az utcai homlokzatot
nagy kiülésû, erôteljes párkány zárja le, a vertikális pillérekkel mintegy keretet adva
neki.
A következô családi
ház a belváros délkeleti részében, a Rózsa
és a Kéz utcák találkozásánál áll. Egyemeletes magasságával jól
kiemelkedik környezetébôl. Elsô pillantásra feltûnik igényes
kôburkolatú homlokzata, amely a városban
párját ritkítja. A kétféle szín egy absztrakt
festményhez hasonló
mintát jelenít meg, s
Egyszerû formák, idôtálló anyagok (Rózsa u.)
ebben „úsznak” a különféle méretû ablakok. Az elôreugró épülettest sarkából mintegy kimetszve, negatív hasábformaként áll elô a bejárat elôtt a szélfogó. Modern vonás a nyílások
négyzetes vagy fekvô téglalap alakja, a hangsúlyos párkány és a nemes, idôtálló
anyaghasználat.
Az újabb helyszínig kicsit nagyobb távolságot kell megtenni, túl az Északi temetôn, egészen a Tesco-doboz mögötti új lakónegyedig, amely az elmúlt pár évben elképesztô gyorsasággal nôtt ki a földbôl. Itt rögtön az egyik szélsô telken kimagasló,
fehér falú épületet láthatunk, amely üdítô színfoltként hat a „mediterrán” szín-, és
tetô-kavalkádban. Összefogott és letisztult formálása, valamint hatalmas, árnyéko83
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lóval ellátott üvegfelületei modern gyökereket, inspirációkat hordoznak. Sarki elhelyezkedése folytán megjelenése kiemelt, szinte szoborszerû.
Az utolsó állomás a belváros déli része, a Kölcsey utca, ahol 20. század eleji polgárházak és késôbbi négyemeletes tömbök között épült a közelmúltban egy lakó-, és
irodaház. Az egyemeletes, magastetôs épület nagyvonalúan tagolt, ablakformáival
és tömegképzésével a klasszikus modern korszakot idézi. A téglaburkolat foltszerû,
nem tektonikus (anyagszerû) alkalmazása rontja a z összhatást.

Plasztikus megjelenés

Vakolat és téglaburkolat (Kölcsey u.)

A hazai modern építészetre a II. világháború elôtt kevésbé volt jellemzô a tégla
használata — vagy ha mégis, akkor eredeti vastagságban és a teljes felületet beborítva
használták. A 20. század közepétôl, fôként az utolsó évtizedektôl kezdve beszélhetünk a tégla reneszánszáról. Igényesebb középületeken, ám sokszor családi házakon
is igen közkedveltté vált országszerte. Ennek bemutatása azonban egy újabb tanulmány kereteit igényelné.
Összefoglalásként megállapítható, hogy a 20. század elsô felében hazánkra színvonalas, ám kétarcú építészet volt jellemzô, amelynek igazi értékeit csak mostanában kezdjük igazán elismerni. A klasszikus modern ugyan alig hagyott hátra
emlékeket Nyíregyházán, alkotó szellemisége azonban jelen van és egyre több, kisebb-nagyobb épület megjelenését formálja.
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János István
Kármán József: Enmagam Tsinosodássa

(A Lélek Tsinosodássa, avagy az Urániába vezérlô Böltselmi Érzemények ömlenye,
különös tekintettel enmagam máig való nyomorult állapotjára)

Honnyaim!

Nemzetünk után immáron Lelkünknek is kelletik tsinosodnia, mely dolgot én el
nem képzelhetem az Fanny Hagyományai nélkül, mely megmutattandja az Érzemények fennköltségének ömlényi mivoltát, és az Szomorh, valamint az Keserv által indíttatván a jobb érzésû Lelkek enmaguk siralmára kelvén érzeményik univerzumába
lebegtetik Lelkük felsô Sensussait. A Lélekre nézve oly nagy haszna vagyon mindennek,
hogy nem is tudok béhatóbb Therápiát az pszichológiai nyavalyákra és défectusokra,
mint az Fannym éjjel-nappal való forgatását, olvasását, valamint a rólla való éjtszakai elmélkedéseket, töprengéseket, siralmas nyegéseket, könnyvek hullatását és az csendes elmúlandást, mely által nemesb részünk az Szerelmek Elysiumába röppen, hol is az örök
Égi sirámok körében vígadozik in aeternum, Amen!
Jóllehet a Literatura Históriájában számosan kísérték meg a nemes érzemények ábrázolásit, ám azok hol a tekélletlen és elborzadályolló tragica scena béli aff- és effectusokkal tétettek ki, mint pl. Shakespeare Úrnál, hol pedig a cédaság ledérményei
megmutogatása által rombolák a bel- és kül erkölcsöket. Még leginkább Goethe Úr az,
aki magán hordandja az eredeti lélek és az öngondolkodás bélyegit, bár ô is az sok nyomorult sentimentgeschichtéket lopkodta össze, nem vítta meg csak az egy diadalt is,
hogy Rousseau Úron erôt vehetett volna. Goethe Úr Werthere ama fércelmények
közzé soroltatik, melyek a jobb sorsra érdemes publicumban módit tsinálnak, ám érzeményeket nem gerjesztenek, nagy gestusokkal élvén tragicai jeleneteket gyártanak, ám
titokban az pénzes bugyellárisra kacsintanak. Hisz mely ízlésre vall, drága Honnyaim,
Werthert sárga frakkban bémutatni, öngyilkosságba hajszolni? Hol van hát a Lélek Censora, mely csupán a hasznos és foganatos munkákat ereszti szabadon, és oda taszítja a
veszedelmeseket és éretleneket, ahová valók: az örök sötétségbe! Ne higgyünk Goethe
Úr ármánykodásinak, ne viseljük Werther sárga frakkját, hajítsuk a poklok fenekére
büdös pisztolyait, ezeket a vándor-komédiás kacatokat, fordítsuk immár figyelmünket
a lélek igaz mélységeiben lakozó tündökölô igazgyöngyöcskék felé, melyeket, mint az
Ádriai tengeren az gyöngyhalász az kagylóban lakozó magvacskákat, úgy tárok én az
Igaz Magyar Publicumom elébe az Fanny Hagyományai exemplárjai által.
Mindezeket elôre bocsájtván kérem tisztelettel Honnyunk Delnôit és Leányait, valamint az szalonbéli társaságban forgódó Arszlánokat, hogy szerény mívem érzeményik fellobogtatására, lelkük felettébb való tsinosodására, valamint Nemzetünk
épülésére húsz pengô forintokért prénumerálni méltóztassanak. Az, ki hamar prénumerál, ajándokul kapja Fannym egy-egy könnycseppecskéjét, üveg- capsulába helyheztetve, ám az, aki kivonja magát eme hazafiúi és honleányi kötelem alól, csak olvassa
Goethe Úr Wertherét, majd meglátja, hova jut általa!
Lelkem teljes fájdalmával maradok szomorú szolgájuk, Néhai Kármán József.
Cím: Madocsaháza, G. A. grófné, Rózsaszín Szalon (elsô emelet balra, kardokat és
parabellumokat kéretik a portán leadni).
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Kármán recepciótörténetébôl

Kármán József enyhén szólva is ellentmondásos irodalmi utóéletének egyik elsô állomása Ungvárnémeti Tóth László recenziója. A kritika eredetileg a Hermész ho logiosz
címû klasszika-filológiai profilú német folyóiratban jelent meg, ógörög nyelven. A meglehetôsen homályos olvasatú szöveget több kortársa ismerte, de mivel nem értették,
mélyen hallgattak róla. Egyedül Kazinczy Ferenc ismerte be ôszintén Kölcseynek írott
levelében: „ma vevém kézhez a Pataki Deák Tóth László recensióját, görög nyelven,
Kármán Hagyományiról. Igen jeles munka, bár én még a Lexicon segélyével sem értettem, mindazon által szívbôl remélem, hogy Uram-Ecsém tetszését elnyerendi.” Kölcsey válaszlevele nem ismeretes. Kazinczy a továbbiakban neheztelt Kármánra,
levelezésében sem említi többé, no, nem írói munkássága miatt, hanem azért, mert a
Nemzeti Bibliothékából kicsent, De Sade márki mûveibôl kipreparált obszcén metszeteket nem postázta neki Dédácsra, ahol éppen — a kármáni recept szerint — szentimentális idilljét töltötte. Másrészrôl pedig — amiként szûkszavúan nyilatkozik
naplójegyzeteinek harminckettedik variánsában, azért sem szívelhette Kármánt, mert —
mint írja — „Losontzon való kedvezô szalonbéli környül-állasaim dacára ez a cselfes
szájú szoknyapecér, ez a minden hájjal megkent kurvabolond imádott M.M. grófnémat
karjára vonván kiandalgott véle az éji holdsugár ösvenyén, s csak hajnaltájt térendtek
vissza Hymen nyoszolyáiból.”
De térjünk vissza Ungvárnémetire. Addig is, míg a Bajor Tudományos Akadémia
Klasszika-Filológia Munkabizottsága megnyugtatóan tisztázza az értelmezési problémákat a magunk szemelvényes interpretációjára vagyunk utalva. Az a nyelvtani homályon is átsüt, hogy Ungvárnémetinek igen rossz véleménye van Kármánról — mint
egyébként mindenkirôl —, „Pindusról szalasztott nyírettyûs nyavalygónak”, „mohó
phallophagosz”-nak, „Pindarosz átkának” titulálja, ki „érzéketlen a múzsai mesterségek
iránt, s kontyos dámák szoknyái alól szagolja az ibolyát.” Engedékenyebbnek tûnik
Ungvárnémeti nagy riválisa Terhes Sámuel, aki szerint Kármán személyében végre emberére akadt a Ficzkó (t. i. Ungvárnémeti), „kivevé az pennát eme csecsebecsén kapkodó koldus, bujakóros szotykos aestetisáló imformátor kezébôl”, elômozdítván
„nemzeti literatúránk égbe szökkenését”.
Nagy botrányt váltott ki viszont Batsányi János gúnyverse, mely az éppen a szabolcsi Madocsaházán udvarló Kármán József szerelmi kalamajkáit emlegeti fel vitriolos
éllel, nem riadván vissza a rágalom nemesebb gesztusaitól sem: „Mintha Literaturánk
Enniusi Epochájában járnók — írja a Fanni hagyományairól —, s mintha az auctor mit sem
sejtene a Magyar Múséumban Ariané-fonalként megjelölt új szépliteratúrai conceptióról. E végett írtam eme Satyrát. Ha pluralis 2-ôt lel a Nagyérdemû Olvasó singularis 2. helyett, ez avégett van, hogy az mívelt natiók így teszik ki az culturált discursusban
az megszóllítás módusait, az egészet meg értendje a Fanni szerzôjére, meg akire akarja!”
Az Párisból béjött újabb változásokra

Nyíri vad bitangok, bocskoros pribékek,
Jertek, hogy sorsotok elôre nézzétek!
Tudom, véletek is elpusztul a világ,
S elôbb, mint e század végsô pontjára hág!
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Hát ez volt bajotok, rühes népség, léha,
Ha kezetek ügyébe akadt némi céda,
Döntöttétek erkölcs imádandó székit,
Mivelhogy aligha hódoltatok néki!
De most már, látjátok, megfogant az átok,
Franczúz betegségtôl dagad bô gatyátok!
Mert ti, kiknek vérét a természet kéri,
Átkos végét világ tebennetek éri!
Jertek, s hogy sorsotok elôre nézzétek,
Csüggedô farkatok szemétre vessétek!
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Kevésbé ismeretes a Kármán recepció történetében Bessenyei György és Berzsenyi Dániel levélváltása. Bessenyei szerint „Kármán fényre hozá az emberi lélek eleddig homályban lappangó mivoltát, az ráció világosságába merítvén pennáját megmutatá az
emberiségnek mivégre a lét, kik és mik vagyunk, mely állat is az ember, s mely ember
is az állat. Ajánlanám ezért barátom-Uram betses grátiájába Kármán Fanniját, úgyis
mind a nagy Illuminatio legyôzhetetlen mívét! Társaságra vagyunk teremtve!” Berzsenyi sem rest a méltatással: „Barátom-Uram epistolájából fényesen kiviláglik az Fanni remekbe szabott mivolta, tündökölô virtussa, mellyet például állítandok Honunk ifjai és
serdültebb leányai elé, némely exemplárját pedig saját költségemen már el is helyheztettem jelesebb nyílvános Bibliothékáinkban. Oly nagy impressiót teve rám Kármán
Fannija, hogy vissza kérettem verseim poétai foglalatját az Typographiából, hogy legszebb ódámban a Lollim barna szemöldöke sort Fannim szôke szemöldöké-re corrigáljam.
Egyébaránt testamentumot tevék, hogy ahol poétai darabjaimban Lolli, Nelli, Emmi,
Czenczi, Phillis és más efféle nôi nevek szerepelnek, Összes Míveim kiadásában Fannira javíttassanak. Végezetül ide iktatom Fanni emléke c. keservem bé-záró strófáit:
„Gyakran fog bánatos lelkem
Tekörûlted lebegni,
Hozzád vonz árva szerelmem
Kínom elkeseregni
Gyakran éjféli órákon
Látsz te itt sírdogálni,
S nyögdécselô furulyámon
Bús nótát fújdogálni.”

Az irodalomtörténet örök szerencsétlensége, hogy a Berzsenyi-kiadást sajtó alá rendezô Toldy Ferenc látásának rendkívüli megromlása miatt a költôi végakaratot elolvasni
már nem tudta, így az emendációt nem hajtotta végre, ellenben megalapította a Fanni
Fan Clubot, melynek hamarosan sok száz tagja lett. „Fanni oly lélek — írja az alapító
okiratban — mely melegítô, megindító erôvel kap meg a fájdalmas kéjjel tapadt lelkünkbe,” Toldy halála után Gyulai Pál új színfolttal gazdagította a Fanni-kultuszt,
amennyiben a szingli prototípusát ismeri fel Kármán kreatúrájában, aki megvetvén az
álságos, hazug technokrata világ házasság-mániáját új dimenzókat nyit a nôi létezés lehetôségeinek. Nem véletlen tehát, hogy mindez erôsen inspirálta a századvég nômozgalmait, különös tekintettel a szecesszió nyíltabb erotika-vállalására és múlandóságon
alapuló létérzésére, nemkülönben a szimbolizmus poétikai kifejezô-rendszerére, vala87
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mint a posztmodern dekonstrukciós világképére, nevezetesen Derridára, aki tömören
így summázta a Kármán utáni irodalmi kommunikáció lehetetlenségét:
„Fanni — az irodalom vége”.

Az elsô találkozás Josóval
(Fanni emlékiratai. III. fejezet)

Az elsô találkozás igen emlékezetes vala. Éppen az árnyék székre készülôdék a reggeli
toilette végett, s azon gondolkodám, hogy mely olvasmánnyal is múlathatnám kellemetesebben ott-lételem idejét, s alig vevém kezembe Goethe Wertherét, mely németül vala ugyan, mely nyelvet én nem bírok, de, gondolám, ez nem lehet köztünk akadály,
immár éppen indulnék, midôn szolgálóm, aki félig süket és félig kretén vala ijedten jelentett be valami Karmanovics vagy Karman nevû urat rendkívüli vizitre. Mondám csak
gyorsan, mert már így is késésben vagyok, bocsássa bé. Hát, midôn feltárula az ajtó, felejtém egész készülôdésem, úgy sújtott le szívemre, amit megpillanték a küszöbön állani. Álla pedig ott egy Phenomena, nem tudom melyik Románból lépe ki, oly
papagájformán ékeskedett sárga frakkjában, kék mellénykéjében. Pipaszár lábait élénk
zöld nadrág és piros topán fedé, míg fején két számmal nagyobb rizsporos paróka fityegett, mely jól harmonizála a nyaktekerészeti lila kravátlival. Döbbenésem határtalan
lôn, midôn térdre veté magát, és sûrû könnyhullatások közepette szoknyám alá kezde
nyúlkálni, s közben valami érthetelen idiómában makogott, vélhetôen valamely szerelmi vallomást tôn. Hirtelen eszembe vevém, hogy a minap vándorkomédiások érkezének városunkba, s talán közülek egy most alamizsna-gyûjtés végett háborgat, node
mért épp a szoknyám alatt keresi a pengô forintokat? Ám midôn a sívó-rívó gavallér
immár csecseim felé kapkoda, úgy zúdítám fejbe a Werther vaskos kötetjével, hogy
nyekkenve elterüle az padlaton, s ijedtében magyarul kezdte el beszélleni. Ekkor esmérém fel benne Josót, gyerekkori pajtásomat, ki serdültebb koromban gavallérom is
vala. Midôn a vasárnapi istentisztelet után — apja ugyanis pap vala, s templomba járni
kötelezte —, a templomkert bokros zugában vagy a sekrestye szúette, recsegô nyoszolyáján áldozánk az érzékek oltárán — ezt ô mondá ilyen szépen, én egyszerûbben nevezém meg a dolgot —, midôn atyja, ki idôközben püspök leve, rajt kapott minket, s engem
mint cégéres kurvát penitenciára vont, Josót meg a barátok klastromába adta, hogy
ûznék ki belôle az ördögöt. Hát most megjelent, itt van az én Josóm, node mivégre, hisz
megmondám neki, midôn azzal a némberrel megcsala, hogy többé nem leszek ihletô
Músája, méghozzá ilyen maskarába! Ez az új módi, mondá, Werther is ilyet horda. No,
ekkor kezdém sajnálni elhalasztott reggeli toilettem, s megmondám neki aperte, hogy
ilyen öltözéket a pedofilusok és a kiaszott vén buzeránsok viselnek, ha annak érzi magát
ám tegye, de akkor a pöce gödörbe hányatom a losontzi sintérrel! Erre ô iszonyú bôgésbe tört ki, s megígéré, hogy azonnal leteszi maskaráját, s nemzete valamint önmaga
tsinosodásán fog fáradozni, csak még egyszer legyek a Múzsája, akkor örökre elfelejti
Goethe urat és más efféléket. Addig-addig gyôzköde, míg hajlottam szavára, mivelhogy
házasságot is ígére, csak elébb még megírja fô mívét, mely rólunk szól. Hát meg is írta,
hogy dögöljön meg a nyomorult szexmániás, perversus disznó, mert ahelyett, hogy feleségül vett volna, mint ígéré, rútul meghalaszta az élete fô mívének titulált Fanni hagyományaiban, ehhez kellettem én, mint Múzsa! Ó, hányszor múzsálkodtam vele azután,
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mint mondá nem öncélból, hanem ihletadás végett, így lettem én az újabb kori magyar literatúrának nem csupán tárgya, hanem valóságos élesztô kovásza, mely a tespedôket erjedésbe hozá, s nemzeti perspektívák nyíltak meg általam. Hiába excusálta
magát ez a macsó, hogy azért kelle meghalnom, mert a modernusabb ízlés erre bukik,
meg hogy neki literatúrai küldetése a szentimentalizmust megfundálni, monda még
más zöldségeket is, de jól tudom, hogy nem másért parentála el ily rútul, csakhogy ne
kelljen feleségül vennie! Így maradék örök hajadonságban, s levék a magyar szépliteratura halhatalan szinglije. És Kármán Josó? Majd hallotok róla, ha megengedem!

Gustave Doré: Orlando Furioso 2
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Csabai László
Az orosz irodalom elfeledett nagyjai: Nyesztor Szerafimovics Szamobojáscsik
„Nyesztor Szerafimovics Szamobojáscsik” — eme romantikus hangzású, beszélô név
valójában írói álnév, szerzônk ugyanis, mint Karl Ruprecht Ackerbäck született Pétervárott, egy baltikumi német serfôzô és egy félig német, félig észt szobalány — törvénytelen — gyermekeként. E stigma végigkísérte életét, mikor a kormányzó elleni
merényletet tervezték, még akkor is így förmedt rá Foma Pravdenszki az Összorosz Irgalom Szövetség likvidáló csoportjának vezetôje: — „Te ne pofázz ebbe bele Szamobojáscsik, te csak egy fattyú vagy!”
De ne rohanjunk ennyire elôre!
A kis Ruprecht tizennégy éves koráig anyjánál sínylôdött, cselédszobáról cselédszobára vándorolva. Akkor apja maga mellé vette derítômedence-felügyelônek. Naphosszat
a sörcefrés kádak között posztolt, és a zavaros lébe fulladt egereket halászta. Enni kapott eleget, de apja úgy bánt vele, mint bármelyik munkásával, s azokkal is kellett laknia a legényszálláson. Ackerbäck apja iránti haragja hamarosan a
politikai-gazdasági-morális- rend, vagyis a cári autokrata imperializmus elleni engesztelhetetlen gyûlöletté dagadt. Hamar kapcsolatba került a cárellenes Petrasevszkij kör tagjaival. Átkozódtak, álmodoztak, vodkáztak, hallgatták valamelyik eszmei vezér elôadását.
Ackerbäcknek ez nem ment könnyen, hisz alig tudott oroszul. Amibôl baj is származott. A kör ugyanis a cár Magyarország elleni agressziójára válaszul tiltakozó-röplap
szórást határozott el. Ackerbäck feladata volt elvinni a röplapokat a sejt Admirális, oroszul Адмирал, (Admiral) fedônevû vezetôjének a kertjébe. Ám ezt Ackerbäck rosszul
értette, és a felforgató irományokat a Cári Palota mellett lévô Flottaparancsnokság, oroszul Адмиралитейство (Admiralitejsztvo), kertjébe rakta le. Rögtön szemet szúrt a titkosrendôröknek, akik egy újabb dekabrista lázadástól tartva, különösen éberek voltak.
Ackerbäck ingerülten reagált a kérdésekre, s mivel a motozás során találtak nála tiltott
nyomtatványokat, a Péter-Pál Erôdbe szállították. Egy Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij nevezetû, pályája elején tartó íróval került közös zárkába. Ackerbäck társalgást
kezdeményezett, de a másikat zavarta rossz kiejtése, ezért inkább sakkozással, malmozással múlatták az idôt. Ackerbäcket rendszeresen kihallgatásra rendelték, s ezeken az
író felôl is kérdeztek. Nem értette, mire megy ki az egész, amit megunt a tiszt, és kifakadt. — „Összeesküvô a cellatársa, vagy sem?!” — kiáltotta. Az összeesküvô oroszul:
„конспиратор” (konszpirator), amit Ackerbäck tévesen úgy értett: „компилятор” (kompiljátor) azaz „regénytémát összelopkodó”. — „Igen.” — válaszolta. Ackerbäck vallomása
alapján Dosztojevszkijt másnap halálra ítélték.
Tudjuk, már a kötelet készültek a géniusz nyakára rakni, mikor megjött a felmentô
levél, miszerint büntetését 10 év kényszermunkára változtatták.
De a munkatábort Ackerbäck sem úszta meg. Ô is 10 évet kapott.
14 hónapig tartott, míg a félig kopaszra nyírt fejû Karl Ruprecht Ackerbäck, egy végtelen elítéltsereg tagjaként, a Volgán, a Kámán, a Déli Uralon, a Torgaj kapun, a Kazah
hátságon, az Altájon, a Szajánon, a Bajkálon, a Jablonovij hegységen, a Sztanovoj hegységen, a Dzsugzsur hegységen, a Kolima hegységen, a Karják hegységen, a Csukcs hegységen, vagyis keletrôl nyugatra egész Ázsián átkelve eljutott a Bering szorosig, s azon át
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az Orosz Birodalom legkeletibb tartományába, Alaszkába. Itt fejjel egymásnak rontó,
bölény nagyságú pézsmatulkokat találtak. De mást nem. Hát ez az! A tisztek forgatták
a térképet, felderítôket küldtek ki. Hiába. Sehol egy beígért raktár, barakk, tiszti szállás, csónakkikötô, kápolna, de még egy árva akasztófa sem. Bizony, egy úgynevezett
„Patyomkin-faluba” érkeztek, ami annyit jelent, hogy az udvar bizalmát elnyerô vállalkozók felmarkolták a kincstár elôlegét, majd elszöktek Franciaországba.
A fegyenccsapat visszafordult, s újabb 14 hónapos vonulás után, a Csukcs hegységen,
a Karják hegységen, a Kolima hegységen, a Dzsungur hegységen, a Sztanovoj hegységen és a többin átkelve megérkeztek Pétervárra. Itt Ackerbäck megint eltöltött pár napot
a Péter-Pál Erôdben, aztán társaival, immár szerszámokkal és élelemmel megrakott szekereket tolva, visszaindultak a Bering szoros felé. A külön teher miatt most 18 hónapig tartott az út, át a Volgán, a Kámán, a Déli Uralon, a Torgaj kapun…, ahogy azt már
ismerjük. Mikor megérkeztek Alaszkába, akkor érte utol ôket a lovasfutár: néhány rab,
köztük ô is, kegyelmet kapott. Még aznap elindultak visszafelé, a Csukcs hegységen, a
Karják hegységen…
Pétervárott eszmetársainak lakásán lebzselt, míg végre moszkvai álláslehetôségrôl
kapott hírt. Egy Nyikolaj Vasziljevics Gogol nevezetû író keresett magántitkárt. Gogol
ekkor már beteg volt, nehezen érthetô szavakat mormolt, imádkozott. De néha elkapta
a hév, és diktálni akart. A Holt lelkek címû, egyes körökben sokra értékelt mûvének a
folytatását. Ackerbäck szarvashibákat vétett a próbán, mivel azonban ô kérte a legkevesebbet, a szorongatott anyagi helyzetben lévô író neki adta a megbízást. És Gogol diktálni kezdett. Rendszertelenül. De haladt, haladtak a munkával. Aztán egy „minden jót
ígérô télvégi reggelen” nem diktált többet. Elkérte a kéziratköteget, elmosolyodott a
sok helyesírási hibán, megcsókolta a legfölsô lapot, és maga rakott pontot az utolsó
mondat végére. „Készen van.” —mondta titkárának. Majd még annyit: „разрешаю” (razresáju), azaz, „elengedlek”, amit azonban Ackerbäck úgy értett: „разрушай” (razrusaj),
vagyis, „semmisítsd meg”. Így a kéziratot használta gyújtósnak. Gogol másnap reggel
szerzett errôl tudomást. Üvöltött. Ackerbäck azzal védekezett, hogy az író erôs ukrán
akcentusa zavarta meg. Gogol üvöltött az önkívületig. A delet már nem érte meg.
Ackerbäcket ez nem rázta meg, sôt!, kedvet kapott a regényíráshoz, pláne, mikor
megtudta, hogy az a pancser Dosztojevszkij, akinek állandóan mattot adott, milyen sikereket ért el. Kiszámította, mennyi papír, tinta, tea, vodka, szivar kell egy regény megírásához, s mennyit kaphat egy eladott példány után, s kijött, hogy évente egy regénybôl,
ha az csak ezer példányban is fog elkelni — ez alatt nem vállalt megbízást a nyomda —
pompásan meg lehet élni. És leült megírni egy regényt. Egy orosz fejlôdésregényt, melyben egy lánglelkû, csodálatos tehetséggel megáldott, ám házasságon kívül született fiatalember megismeri a világot, benne a szerelmet, s a szerelemben önmagát.
Nevet változtatott, úgy vélte, a Karl Ruprecht Ackerbäck nem illik ahhoz a lágy
áramláshoz, mely majd a könyv lapjain fog életre keltni.
És, immár a zengzetes Nyesztor Szerafimovics Szamobojáscsik néven, 16 éven keresztül írt. 16 kötetnyit. Ebben a 16 kötetben, egy pétervári társaságon keresztül felvázolja azt az érzelmi alapszituációt, melybôl kibontakozhatott volna a tulajdonképpeni
cselekmény. De addig nem jutott, hogy hôsei kiléptek volna a szalonból, ugyanis írónk
belekeveredett a narodnyik mozgalomba, egész pontosan részt vett a tulai kormányzó
ellenei merényletben. Neki kellett volna a pokolgépet a governor hintaja alá betenni,
de mikor társa azt mondta: „поступай” (posztupáj) azaz, „kezdjed!”, ô úgy értette:
„наступай”, (nasztupáj) vagyis, „lépj rá!” Bal lába bánta ezt a félrehallást.
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Szamobojáscsikot újból elítélték, beállt megint az Alaszkába vonuló fegyencek közé.
Elgondolhatjuk, nem volt könnyû hatezer kilométert megtennie egy élete delelôjén
túljutott embernek. Pláne fél lábon! Hullottak az elítéltek, mint a legyek a gyötrelmes
úton, s mikor végre átkeltek a Bering szoroson…, — akkor angolul raccsoló fegyveresek ugrottak csónakjaikhoz. Kiderült ugyanis, hogy közben a cár eladta Alaszkát az amerikaiaknak. És itt nyoma vész emberünknek. Van ugyan egy feltételezés, mely szerint
egy Sam O’Bondchreek nevezetû, a nagy aranyláz idején Alaszkában élt bandita, akirôl Quentin Tarantino a Grindhouse-Halálbiztos címû kultuszfilmben a mûlábban rohangáló, sôt mûlábbal fegyvert forgató fôhôsnôt mintázta, azonos lenne
Szamobojáscsikkal, de ez a hipotézis — eddig legalábbis — nincs kellôen alátámasztva.

Szamobojáscsik mûve tehát torzóban és kéziratban maradt.
Most következzék egy részlet a 666-ik oldalról, mely alapján talán el lehet dönteni,
jogosan nem lépett-e be írónk Lermontov, Puskin, Tolsztoj, Csehov és a többi óriás
mellé, az orosz irodalom képzeletbeli panteonjába, vagy igenis, ott lenne a helye.
(Még annyit, hogy a német anyanyelvû Szamobojáscsik csak úgy-ahogy tanult meg
oroszul, nem csoda, ha soraiban hemzsegnek a germanizmusok. Valószínûleg az ihletettség állapotában nem volt ideje megfelelôbb szerkezeteket és kifejezéseket találni. Késôbb esetleg korrigálta volna magát. Mi, a fordításban, igyekeztünk szöveghûnek
maradni.)

Tomboló érzelmek
(részlet)

— Fräulein Másenyka! Én bírtam tegnap a Gasztyínij Dvorban Anton Szemjonovicsot
megtalálkozva, és ô bírta egyetlen szóval sem említve, hogy ô felbontotta az övé alliancát Násztya Belozerszkivel. Nem egy kvaccs-traccs jutott Önnek fülekbe. Nicht wahr?
— Herr Andrej Szemjonics! Talán ön dicsekszi magát, ha önt valami malheur éri?
Anton Szemjonics bizony ül a benne tintában. Ez tesz neki fájás, és nekem velefájás.
— Igaz az, amit az ember Násztya Belozerszkirôl és arról a minisztériumi tisztviselôrôl mond?
— Az a tisztviselô Igor Apollonovics Igrascsik. Jóravaló, becsületes ô, nem hiányzik
rajta semmi, hacsak az nem, hogy olyan unalmas, mint egy bödön túlfôtt, sótlan árpakása. De senki nem van hiba nélkül.
— Nem az alliance megszakadása fölé csodálkozom én magamat! Elvégre direkt a világvége elôtt, a 19. század közepén élünk mi, amikor minden ôrültség tud megvalósulni, de…, also…, már elkönyveltem én, hogy Násztya nem velem osztja meg ô életét,
nem velem, aki gemütlich otthont teremtenék számára, már bírtam elengedve én ôt
Anton Szemjonicsnak, azt én brúderként szeretek, és a Mindenható az enyém tanú,
sem bosszúvágyakozást, sem méregôrültséget nem bírtam én érezve övék boldogságért, és még azt is bírtam én megemésztve, hogy feltûnt régi szerelme, egy Vlagyimir
nevû építész, kurz und gut felkészültem én mindenre, de egy ilyen niemand minisztériumi aktakukac felbukkanására azért... Ó, mein Schatz, drága Mása Grigorjevna, hol a
pokol fenekén ismerkedte meg magát Násztya ezzel a vörös ördöggel?
— Mazniasvili, a kôgazdag grúz, csinálta Násztyenykának Igrascsikot ismertté. Ami
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meg Vlagyimirt illeti. Nun, stimmt, Násztya valóban beleszerelmesedte magát Vlagyimirbe, de nem Vlagyimirbe az építészbe, hanem Vlagyimirbe a városba, a miénk Oroszország
Anyácska egykori thronsitz székes fôvárosába. Még bakfisként szerelmesedte ô magát
bele, mikor ikertestvérét apjának, Onkel Szvjatoszlávot voltak ott ôk látogatni. Egész
napot csak az Aranyhidat, a Szentháromság templomot, a Szent Demeter katedrálist
birta ô bámulva. Minden fertály évben akarta ô oda visszavándorolni —ezt nem smakkolta Anton Szemjonics, aki — valljuk be — mégiscsak egy spíszbürger.
— Spíszbürger helyett bürokrat! Szép kis processz, tudom én mondani! Én vagyok viszont egy szamár, ahelyett, hogy a kis hübsch Samuelzonovának csináltam volna én tovább az udvart, egy zárt ajtón kezdtem én el kopogni.
— Önnek interesse volt a petergofi Samuelzonov családban?!
— Régi ügy…
— Én bírtam Maximilian Vitoldovics Samuelzonovot ismerve. Apám közösen kapott
vele beszállítói megbízást, mikor a kegyetlen ázsiai magyarok 48-ban megtámadták
miénk szláv testvéreket. Három lányt bírt ô. Ön melyikért bírta magát érdeklôdve?
— Mindháromért.
— Wirklich? Beleszerelmesedte ön magát a legnagyobba, aztán az megcsalódta önt,
aztán beleszerelmesedte ön magát a középsôbe, aztán…
— Nein. A középsôvel kezdtem én, csak mivel nem osztotta ô érzelmeket velem,
másnál kerestem én vigasztalást, próbáltam én vigasztalást keresni. Elôször Olgánál, a
legfiatalabbnál, vagyis nem, az volt a legidôsebb, szóval, Irinánál, aztán jött Olga, aztán
Anasztázia, ja nem úgy, még egyszer Irina és végül ismét Anasztázia…
— Nem bírt ön esélyt Anasztáziánál?
— Bírtam volna én. De én lettem túl rámenôs.
— Mit bírt ön mûvelve?
— Ech, also, megtalálkoztam én ôt a Cári Színházban, und miénk beszélgetés után
nyújtotta ô nekem ô kezét, és én az ô kézfején noch dazu a csiklót is csókoltam neki
meg.
— Megérdemelve van! Ezért lett maga kapcsolat egy krach Olgával is?
— Nem. Neki fejet Anton Szemjonics csavarta el.
— Hisz ô Marija Grigorjevnának csinálta udvart, majdnem meg is házasodta…
— Az késôbb volt!
— Akkor ô elôször Olga Samuelzonovaért bolondulta meg magát?
— Nem! Irina Samuelzonováért.
— Sicher? Három nôt elszeretette magának?!
— Nein! Nein! Nein! Amikor én épp — elôször — Anasztáziáért drukkoltam, akkor ô
már beleszerelmesedte magát Irinába, aztán ô mégis a hideg, dölyfös Irinát elhagyta, s
Irina, talán bosszúból, elfogadta én közeledésemet, Anton Szemjonics ekkor kezdett
írni leveleket Anasztáziának.
— Hisz ön az elôbb azt bírta mondva: Olga Öntôl pártolt át hozzá!
— Ja wohl, mert, ahogy én Olga után ismét kegyekért Irinának esdtem, miközben eigentlich mindig is Anasztáziáért szerettem volna föláldozni én életemet, úgy Anton
Szemjonics Irina után Anasztáziáért, rajongta magát, de persze végig abban reménykedve, hátha egyszer elnyeri szívét Irinának …
— Nu, klar, s mivel ez nem volt sikerülve, azért fordult ön Násztya Belozerszki felé…
— Nein! Akkor jött még Szonyecska Vasziljevna…
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Karádi Zsolt
Anyegin harmadik levele Tatjánának
Én írok, Tánya, most magának!
Oh, annyi kerge évemet
feledve mondom fûnek-fának,
hogy elvesztettem lelkemet.
Büszkén, mikor szemembe nézett,
és férjére hivatkozott:
én kínáltam szerelmi mézet;
ön mégis kikosarazott.
Emlékszik, Tánya, az utolsó
fejezetben vallottam én,
de Önnek csak a ronda, vén
trotli kellett, akit koporsó
várt évek óta már; latens
hulla volt. Rémes. Impotens.
De pénze, mint a pelyva, Tánya.
Ön volt Oroszhon legszebb lánya,
de sajna, imádta a fránya
pénzt; és a vén trotty aranybánya
volt Önnek, oh, be borzalom!
Érdek volt ez! Nem vonzalom!
Hiába hittem, megszeret,
s a rozzant férjét megutálja,
de Ön erkölcsös maradt, Tánya.

Bebolyongtam idôt, teret,
hogy elfelejtsem mosolyát.
Ettem ürgehúst, kocsonyát,
s elhagytam hitem. Vezekeltem.
Ám egyszer új hazára leltem.

Utazni kezdtem, messzire…
Akkor éreztem, mennyire
hiányzik Ön már énnekem!
(Ettôl borús az énekem…)
Egyszóval mentem, meg sem álltam,
lovon, csézán, ekhósszekéren.
Út szélén, puszta földön háltam,
tengôdtem rossz tescos kenyéren,
míg egyszer magyar földre értem…
Elkopott lábam, el a térdem.
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Aléltan osztottam, szoroztam,
s Nyíregyházán letáboroztam.

Alig érkeztem meg, mikor
épp elkezdôdött a VIDOR…
Tatjána, immár mindhiába,
vérem heves, az agyam kába,
(mért nem mentem inkább Mekkába!)
Úgy elragadt a fesztivál,
hogy lelkem nem ereszti már…
Tatjána, bûn bevallani,
itt mily zenéket hallani!
A Kossuth téren zeng a zének,
s hívei a világzenének
örjöngenek, oh, drága Tánya!
Itt dáridózik fia, lánya
a fél világnak, gondolom —
Szakadt zekém begombolom.

Begombolom, mert jô a mély
homokos nyíregyházi éj;
S én, Tatjana, nem állhatom:
magának, ím, bevallhatom,
— remélem, kedves, megbocsát,
s nem sírja ronggyá vánkosát: —
Az ósdi MÛvész Klub elôtt
(tegnap, ott, fényes délelôtt)
megismerkedtem Ôvele,
ki felkavarta lelkemet!
Ez volt, látom, a sors csele,
és én meg, minden elvemet
elhajítottam! Rettenet:
kéj marcangolja testemet,
mert képzelje! Nincs sok ilyenbôl,
kiszállt egy ócska Citroënbôl,
a tincseit a szél kavarta,
de ôt ez, úgy tûnt, nem zavarta.
A csotrogányból folyt a lé,
ô tüstént bújt a motortérbe,
s én elindultam ôfelé,
és mondtam mûvelten: allez!
Ô rájött: bár zubog a vére,
keze a gömbökhöz nem fér be…
Tört és zúzott: nem semmi volt
választottam: Karádi Zsolt!
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Oh, Tatjana, igen, igen,
Leírom Önnek sebtiben:
magam sem hittem: döbbenet!
egy férfi bûvöl engemet!

De ô más, merthogy ô nem kalmár!
Nem vad macsó; ô irodalmár!
Színházbolond fényképezô:
szívem dobolt: ez ô! Ez ô!
S én nem tudom, mi van velem; be is rekesztem levelem.
Szerelmem még ma ütöm nyélbe:
megírom néki egy emailbe’,
hogy magammal nem bírok én,
hogy este-reggel sírok én.
Hát ennyi. Át nem futhatom.
Megöl a szégyen. Meg, bizony.

Karádi Zsolt levele Anyeginhez

Kedves Jevgényij, mondhatom,
levele meglepett nagyon!
S lehet, ezután majd megátkoz,
de én nem vonzódom magához!

Elég énnékem Áprily,
Duras, Proust, Rimbaud, Gyergyai!
Állatparkban a fókashow,
Sauvageot, Móricz és Gachot…

Kérem, Puskinnak mondja meg,
hogy írjon oly regényeket,
melyeknek hôse nem meleg,
s olvassák majd az emberek.
S hogy ne tévedjen akkorát,
írja meg az Ön aggkorát.
És hogy ne legyen oly blazirt:
párbajra hívja ôt a SZIRT…..

Fordította: Áprily Lajos, PIM Kézirattár, ASZP, 1825/1960 és Karádi
Zsolt
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Childe Harold búcsúja
Ó, Nyíregyháza, ég veled,
Én immár elmegyek!
Nem tartóztatnak kék telek,
Sem völgyek és hegyek.
Szívem helyén a szürke spleen,
Lelkem maréknyi por.
Egyetlen jó hely itt a színHáz és a víg VIDOR.
Világzenei fesztivál,
Ó, Kossuth téri éj,
Hol Tasnádi Csaba zihál,
Akit meglátni: kéj!
A színpad elôtt részegek
Ropják a táncukat;
Proletárok (és vérebek)
Vesztik el láncukat.

Elbúcsúzom, én, Childe Harold,
E város elereszt.
Nem nyakalok homoki bort,
Sem szilvaízû szeszt.
Nem inzultálom ostobán
Az élôszobrokat;
Nem bánok vélük mostohán,
S nem vedelek sokat.
Ó, fesztivál, ó, fesztivál,
Szép emlékû VIDOR!
Az agyamra ereszti már
Hevét az almabor:
A Korzónál a mímesek
Egymásnak randevút
Adnak, ruháik színesek,
S elûzik, ím, a bút.

Amint a téren átmegyek,
Galambszaros leszek.
Körüldongnak a döglegyek,
Amíg popcornt eszek.
A délutáni napsugár
Utcaszínházra hull:
Hol ordibál egy szörnyû pár
Kibírhatatlanul.
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Nem vonz a jazz, nem vonz a blues,
A vad világzene.
Gerincen zúzza már a csúz,
S fülem is csengene.
A VIDOR-kertben ér az éj,
Hajnalig ott vagyok.
Ha az alkohol-szenvedély
Elkap: hányok nagyot.
De mindez, íme, már a múlt;
A jelenem sivár.
Másokat, tudom, kedvre gyújt
A VIDOR Fesztivál:
Sorban sokáig állnak, ó,
Hogy jó helyük legyen.
Hátuk görnyedt, arcuk fakó,
S mosolyuk is egyen…
Én nem jutottam jegyhez, és
Ezért most elmegyek.
Homokban élni: szenvedés.
Várnak a hûs hegyek.
Isten veled, direktorom,
S veled, Krúdy-szobor!
Most elhagyom aranykorom:
Isten veled, VIDOR!

Fordította: Tóth Árpád és Karádi Zsolt

Az eltûnt idô nyomában

Az utóbbi napokban korán lefeküdtem. Ha nagy nehezen sikerült is elaludnom, nemsokára fölébredtem, s csak forgolódtam az ágyamban, mert nem jött álom a szememre,
mint hajdan, amikor anyámat vártam az emeleti hálószoba csipkés paplanjai alatt roskadozó, egyszersmind kellemesen puha ágyának megható ölelésében, ahol a félelmetes, majdhogynem élô árnyékokkal terhes éjszakától való félelmemben a bepisilés
megható, mindazonáltal bizonyos szempontból mégiscsak kényelmetlen ceremóniájától csak az emlékezés jólesô mûvelete óvott meg ideig-óráig. Anyámat vártam, aki,
ha egy-egy pillanatra bár, megszökött a lenti társaságból, hogy feljöjjön hozzám, s csókot nyomjon a szorongástól verejtékes arcomra, s már sietett is vissza apámhoz és nagyapámhoz, mert Combray-ban gyakran elôfordult, hogy szüleim esténként vendégül
látták Swannt, aki, mostanában, legalább is számomra, úgy tûnt, feltûnôen megöregedett. Az idôs kor minden tünetét produkálta, rigolyás lett és gyanakvó, s most, amikor
belépett télikertünk empire stílusú ajtajának csavaros kilincsén nyugtatva májfoltos
kezét, már valahogy nyomait sem tudtam felfedezni arcán annak a nagyvilági férfiúnak, akirôl apám, egy közelmúltbeli estén, amikor odakinn a kutyák ugatása kisvártatva
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beleolvadt a nagyapám meglehetôsen renyhe bélmozgásának mindenkit megszégyenítô hangversenyébe, oly sok érdekeset mesélt. Én akkor is anyámat figyeltem, nem
törôdve nagyapám kénes kipárolgásainak finoman szólva is orrfacsaró illatával, s titokban már akkor arra készültem, hogyha végül eljô a jeges éj, én pedig magamra maradok,
hidegen heverve hálószobám holdfény-szabdalta bútorai között, mennyire várom majd
anyám búcsúcsókját.
Ezen az estén azonban anyám nem látogatott meg, hiába vártam, s ennél a terméketlen várakozásnál, amely a kísérteties magányban már-már a becsinálás rémével fenyegetett, még az is jobb lett volna, ha küld egy sms-t. Nem küldött. Rettegésemben
visszafojtottam lélegzetemet. Hallgatóztam. Apám arról beszélt, hogy Swann, fiatal korában igencsak mondén életet élt, mivel tôzsdeügynök fiaként nagypolgári kedvtelésit
akadálytalanul ûzhette. Nemcsak a finom hölgyeket tüntette ki bizalmával, hanem
rendszeresen hódolt magas fokú szenvedélyének, a színháznak és a zenének. Apám,
aki rajongással beszél Swannról, maga is kedvelte a színpadot, éppen ezért hosszasan
elemezte a legújabb színházi törvényt, mit sem törôdve nagyapám fizikai jelenléte hangés illathatásokban egyre gazdagabb, s mi több, egyre sûrûbben megmutatkozó jeladásával. Ahogy füleltem, hasztalan várva anyám felszabadító érkezését, kezdett kibontakozni elôttem Swann ifjúkora. Most, hogy visszagondolok erre az éjszakára, s a
hálószoba hideglelôs hangulatára, apám öblös nevetését hallom az idôn túlról, amikor
azt meséli, Swann sûrûn emlegetett neki egy távoli országot, s annak még távolibb városát, ahová, nyár végén, ôsz elején gyakran elutazott. Nem sajnált idôt, pénzt, fáradságot, mert ott, abban a - számomra kimondhatatlan nevû — városban valami olyasmit
talált, amely hiányzott az ô párizsi életébôl. Apám többször nekifutott, míg hellyel-közzel sikerült kiejtenie a település nevét. Ha jól emlékszem, valami Nyíregyhaza-szerû
hangsorral próbálkozott, majdhogynem eredménytelenül. Ennél azonban még érdekesebb volt számomra az, hogy apám szerint Swann, valahányszor szóba hozta ifjúkori
botlásait, mindig azt hangsúlyozta: oda, abba a messzi városba egy bizonyos fesztivál
vonzotta ôt. Ennek a kiejtésébe azonban már az én sokat próbált apámnak is beletört a
bicskája. És a nyelve. Mintha olyasmit mondott volna: Vidor fesztivál.
Tanácstalanul hallgattam. Nem értettem a szót, bárhogy is ízlelgettem. Megpróbáltam megfejteni. A mi szépséges, mások által talán fellengzôsnek tartott, kétségtelenül
sok nazálist tartalmazó francia nyelvünkben akad néhány szó, amely hangalakjában ittott hasonlít az apám által emlegetett megnevezéshez. A Vidorhoz leginkább a mi vidoir
fônevünk hasonlít. Ennek jelentése: rocska, vagy mosogatóvíznek való kübli. Hm. Hová
járhatott ez a Swann?... De akkor sem jobb a helyzet, ha a vidoir másik jelentését említem: szemétledobó nyílás. Kétségtelen, hogy Swannról számos történetet ôriz a családi legendárium, de hogy szemetes lett volna, azt azért mégsem. Dallamos nyelvünk másik
esélyes szava a vidure. Ez azt jelenti: eltávolított belsôség, jobb esetben szemét, vagy szemetes tartalma. No, tessék! Swann nemzetközi szemetes találkozóra járt? Itt is lehet, igaz,
belsôséges a hangulat, nem vitás, de ezt eddig nem tudtam volna elképzelni róla. Ellenben vegyük sorra. Akad olyan szavunk is, mint a videur. Jelentése: kibelezô, felbontó, illetve kidobóember, avagy a videur de volaille kifejezés: baromfikopasztó. Akárhonnan is
nézem, állati jó fesztivál lehetett az, ahová Swann oly sokszor elutazott. De tegyük fel,
hogy nem hallottam pontosan apámat, s akkor valami szintagmát rejt a kifejezés. Ha a
vie szót veszem alapul, azt is jelenti, többek között: sóstó járóösvénye. A d’or aranyból valót
sugall: tehát, ha akarom, aranyozott sóstói járóösvény? Vagy gondoljak a rés, hézag, rémség,
szellemi hiúság, szellemi üresség jelentésû vide fônévre, s a márpedig jelentésû or módosítószóra? S akkor, gondoljam azt, hogy Swann egy márpedig szellemi ürességérôl híres fesz99
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tiválra járt? Avagy idézzem a vidé melléknevünket, amely több jelentést is kínál, így
például sugallja azt, hogy kibelezett, kimerült, kiürült, közönyös, üres, silány, stb. S akkor a
vidé or szavak összefonódása következtében kínálkozik a szabad fordítás, mint márpedig
egy kibelezett, vagy silány fesztivál? Nem hiszem, hogy a nagyvilági körülményekhez szokott Swann ezért utazott volna több ezer kilométert. Gondoljak netalán a vider igénkre,
amely- többek között - jelenti, hogy valaki kirúg valakit, de olyan jelentéstartalommal
is bír, hogy valaki sûrûn kiganéjoz.
Egyszóval azon az estén nem tudtam megfejteni, hol is múlatta idejét az ifjú Swann,
már csak azért sem, mert amikor apám elakadt e megnevezhetetlen ország nevének kiejtésében, anyám fölosont hozzám, s a lázas, a vidor etimológiájába végleg beleborzongott homlokomra nyomott egy éjszakai csókot.
Ez a csók már felnôttként is hiányzott az életembôl. Legutóbb, amikor fáradtan hazatértem, anyám rávett arra, igyak vele egy csésze teát. Nehezen álltam kötélnek, mert
nem kedvelem a forró italokat. De anyám leültetett a szalonban, s hozatott egy kis süteményt is. És amint a XIV. Lajos korabeli ezüstkanalat belemerítetem a párolgó teába,
s cserepes ajkaimhoz emeltem, hogy megkóstoljam, a meleg folyadék szétáradt a számban, ellepte kiszáradt nyelvemet, behatolt a fogaim közötti rések titokzatos dolináiba,
rettentô szakadékaiba, ahol még a tegnapelôtti vacsora csigamaradványai foszlányainak
erjedése következtében fellépô poshatag szag félénken menekült a felé zúduló teacunami elôl, nos, akkor olyasmit éreztem, mint még soha. De még mielôtt túlságosan belemerültem volna e szertartás teste-lelket rabul ejtô hatásának mélyebb, mintegy tizenöt
oldalas elemzésébe, kézbe vettem a barázdált kagylóhéjra emlékeztetô Madelaine-süteményt. Törtem belôle egy darabkát, amelyet a teával felpuhított nyelvem hozzávetôlegesen elsô harmadára helyeztem. És amint összezártam ajkaimat, s a hasonlíthatatlan
ízû, hirtelen tetemes nyálképzôdést elôidézô kis madelaine parányi darabkái elkeveredtek a teamaradék s a nyál finom elegyével, izgatva ízlelôbimbóim receptorainak
végét, hirtelen megvilágosodott bennem: régen, a sosemvolt gyerekkor máig elmúlásra
képtelen idejében, egyszer, egy tavaszi délutánon Léonie nagynéném, Medici Katalin
lakosztályát mintázó szobájában, felém nyújtott egy hasonló madelaine-t. Magamon
kívül voltam. A tea és a madelaine hatására érezni véltem Combray utcáinak illatát,
látni a távoli templomtorony ködbe veszô sziluettjét, a rézsutosan tûzô ôszi napsugarak házfalakon megcsillanó aranyát, s miközben ott ácsorogtam a bimbózó lányok árnyékában, látni véltem mindazt, ami azután jött az életemben, mindazokat, akik ezután
jöttek, mindazokat a férfiakat és nôket, Guermantes-éket és Swannt, Legrandin urat és
Odette-et, Venteuil-t és Cottard-t, Gilbert-et és Albertine-t, aki eltûnik, aki leesik a
lóról, és láttam azt a macskakövet is, amelyre majd húsz év múlva egyszer rálépek Guermantes hercegnô udvarán, s az majd felidézi bennem ezt a teasüteményt. És akkor
majd megtalálom az eltûnt idôt, amelynek nyomába eredtem, megtalálom és ábrázolom, mert ez igazán méltó az ábrázolásra, a megôrzésre, s akkor talán megfejtem Swann
titkát, a vidor fesztivál titkát is, amely nem a kibelezett jószágokról szól, hanem valószínûleg a la vie d’or szószerkezetbôl származik, amelynek hozzávetôleges jelentése:
arany élet…
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(1912. május 14 — augusztus 30. A malódi fürdô orvosaként)

Csáth Géza 1910-ben vetette elôször papírra egy négykezes nagyszabású regény gondolatát, melynek elôkészületei 9 esztendeig, halála napjáig zajlottak. A mû minden kétséget kizáróan szerepelne a 111 híres regény gyûjteményben, de mert ezt lehetetlenné tette szerzôje korai halála, az
elôkészületeket feljegyzô, 1912-bôl való naplóval tisztelgünk e soha el nem készült opus és a halhatatlan alkotó szelleme elôtt.
Május 14.
Nagy regényünk terve úgy nehezedik mindkettônk complexeire, hogy jobban se kell.
Jól tudjuk: ha megírjuk négykezesünket, azzal örökre meghatározzuk nemcsak a magyar, de a világirodalom sorsát is. Sigmund egyfolytában nyögdécsel és elkínzott tekintettel mered rám naphosszat, olyannyira, hogy ma betelt a pohár. Elhatároztam,
hogy véget vetek ennek az áldatlan állapotnak, egyrészt, mert ma telihold van, másrészt, mert immár tizenöt éve tart.
Komoly lépésre határoztam hát el magam regényünk ügyében: megmutattam Signek a Varázsló Fáját. A Varázsló Fája mintha kizárólag csak az alkotni kívánó ember számára született volna meg: tetején egymásba fonódtak a vastag ágak, valóságos kis
bungallót hozva létre. Sigmund semmi mögötteset nem tudott felfedezni az alkotóhelyben, eltekintve attól a ténytôl, hogy mind formája, mind kisugárzása tökéletes másolata egy meglehetôsen kényelmes és narcisztikus nôi uterusnak, így aztán
pszichikailag is semlegesnek nyilvánítva a helyet, ráállt, hogy az elkövetkezendô idôben
itt írjuk meg az évszázad regényét.

Május 15.
Meg vagyok elégedve magunkkal, mert munkamorálunk meglehetôsen kifogástalan.
A Varázsló Fáját már kora reggel felkerestük, s jótékony ágai védelmében súlyos gondolataink mélyére merültünk. Szellemi útjaim egyik kanyarulatánál abba a kérdésbe
ütköztem, hogy történetünk vajon befejezett vagy nyitott legyen-e. Sigmund azt javasolta, hogy e problémát a maga komolyságában vizsgáljuk meg, s járjuk körül magasabb
szempontból is. Egyetértettem, és elhelyeztem 0.02 P-t (megjegyzés: a felsorolt adagoknak mindenkor a duplája értendô) mind magamnak, mind Signek. Sig köztudottan
erôs kontrollal rendelkezik tudata felett, születésekor is csak néma biccentéssel köszöntötte a jelenlévôket, majd a köldökzsinórból kiírta a Munc szót, melynek jelentését a mai napig homály fedi. Ez alkalommal sem került a szer extaticuma alá, az én
funkcióim azonban annál inkább instabilizálódtak. Míg Sig denevérként aláfüggesztve
magát fejét egy odúba dugta, és az ott lakó fajddal hajnali négyig komoly diskurzust
eszközölt, én szánalmas szolgaként teljesítettem a szer parancsszavát, s sürgôs coitus
alá vetettem Z. Annát, J. Katalint, K. Hildát, D. Máriát és F. Kittit (hirtelenjében ezeket találtam).

Május 24.
Sig az elmúlt hét minden napját a fajdnál töltötte. Jeleztem neki, hogy ideje lenne végre
regényünkkel foglalkozni, és felhívtam a figyelmét arra, hogy egészen dominanciája alá
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vonja már ez a fordított tète-à-tète. Azt mondta, hogy részérôl nem komoly az ügy, de
rajtakaptam, amint a férjes nevüket próbálgató kisleányok mintájára két lapot is teleírt
azzal, hogy Sigmund Fajd, Sigmund Fajd.

Június 18.
Félek, ez az ügy jelentôsen hátráltatja majd regényünk planumját, mivel ma sem jutottunk semmivel se elôrébb, tekintve, hogy Sig egész alkotónapunkat fejjel lefelé lógva
tölti, amely nem könnyíti meg a közös munkát. Az utóbbi hetek menetrendje a következô: felmegyünk a bungallóba. Feltesszük a kérdést, miszerint lezárt vagy nyitott legyen-e történetünk vége. Elhelyezünk 0.02 P-t és újabban 0.03 M-t is. Sigre továbbra
se hat a szer. Én coitálok, akár akarok, akár nem. Sig fejjel lefelé lóg a fajdnál. Elôrehaladás ügyünkben semmi. Bár felcsillant némi remény, érzésem szerint összekaptak valamin, mert Sig estére direkt olyan színû nyakkendôt vett fel, amely nem illik a fajdhoz.

Június 19.
Most már biztos, hogy stagnálunk egy darabig, mert Sig feje beszorult az odúba.

Június 24.
Mindkettônknél elhelyeztem 0.02 P-t, 0.4 M-et és az újabban szokásos 0.5 H-t is. A szerek hatására új szemszögbôl láttuk a regényzárlat kérdését, bár ebben Siget erôsen befolyásolta, hogy fejét immár negyedik napja nem tudta kihúzni az odúból.

Június 26.
Ismét beigazolódott, hogy lakva ismeri meg az ember a másikat: Sigmundnak elege lett
a fajdból, mert morbid ragaszkodását a határozatlan névelôkhöz még csak-csak el tudta
nézni, de azt már nem, hogy alapjában véve mégiscsak egy fajd. Amikor pedig kiderült, hogy egész szerelmi interakciójuk egy imbecillis hazugságra épült, mivel a fajd
nem is tartozik az odúlakók közé, Sigmundban a pszichofizikai reakciók némileg megroppantak. Természetesen ott helyben premier dyagnosist valósított, és megállapította,
hogy úgy tûnik, mélységesen és végérvényesen csalódott mindenben és mindenkiben,
amiben és akiben valaha hitt. Remélem, hogy ez a változás nem fog kihatni közös regényünkre.

Június 27.
Munkamorálunk végre ismét teljes fényében ragyog. Ébredés után azonnal a Varázsló
Fájához indultunk, és ismét feltettük a kérdést. Ezután 0.02 P-t, 000.3 M-t, 0.5 H-t és
az újabban szokásos 1.3 Q-t is felhelyeztem. Természetesen azonnal sürgôs coitálhatnékom jelentkezett, amely arra kényszerített, hogy N. Magdát megrohanjam. A leánynyal sokáig kellett küzdenem, míg végül hozzájuthattam hymenéhez. Folyton csak azt
sikoltozta, hogy nem akarja, de nem hiszem, hogy így lett volna. Igaz, nyomatékul a papírvágót is ágyékomba döfte, amely sajnos a hévben bekövetkezett kisebb megtorpanást
okozott, így élményem korántsem volt teljes.
Július 3.
A regény tekintetében igazán nem lehet okom panaszra. Sig és én teljes egyetértésben
dolgozunk. Hogy mely zárlatot válasszuk, ugyan még mindig nem dôlt el, de ma újra
nagy utat tettünk meg azzal, hogy már egy füzetet is nyitottunk a kérdésnek.
102

VIDOR Fesztivál — 2009.

Július 24.
Kezdek elcsüggedni. Lassan egy hónapja használjuk a P-t, az M-t, a H-t, a Q-t, és újabban a G-t is a nyitott/zárt történet kérdésének eldöntésére, mindezidáig eredménytelenül. Idôközben annyi változás történt, hogy Sig megtanult mogyorót törni a harmadik
és negyedik lábujja között, bennem pedig megmagyarázhatatlan és olthatatlan gyûlölet
ébredt a csendéletek iránt.
Ma egyébként szokásos napunk volt. A Varázsló Fáján felhelyezett adagok Signek
meg sem kottyantak, ellenben engem legalább 14 különbözô coitusra kényszerítettek.
Siget ma is kiharapta az egyik fürdôvendég, mikor gumikacsának képzelve magát alattomban a dereka köré fonódott, de most is megúszta néhány öltéssel. Sajnálom a fiút,
hogy nincs az a szer, amely legalább néhány ideig ellazíthatná mindig kontrollált, fókuszált figyelmét.
Augusztus 9.
Sig ma három órán keresztül fetrengett a röhögéstôl saját, „Lehet-e fajdtalankodni egy
fajddal” viccén, akkor viszont megértette, és ünnepélyesen elnézést kért saját létezéséért az egész emberi fajdtól. A hírek szerint a fürdôvendégek arra szervezkednek, hogy
Sigmundot egy hatalmas csúzliból lövik ki, ha még egyszer kimondja a fajd szót, vagy
bármilyen „g” betûvel kezdôdô fogalmat jelzôs szerkezetben használ, esetleg akkor is,
ha a konkvisztádor szót vésné egy éjjeli lokál küszöbére.

Augusztus 14.
Meglepô hírek. A fürdôvendégeket ma végképp megosztotta regényzárlatunk kérdése.
A nyitottak ezentúl balra, a zártak jobbra fésülik a mellszôrzetüket, és az a baljós hír terjedt el, hogy hamarosan nehéz idôk járnak a csupasz mellûekre.
Siget próbáltam felkészíteni a közelgô veszélyekre, de kiderült, hogy jelenleg nem
érintett az ügyben, mivel azt hiszi magáról, hogy szamovár, amelyet a brit titkosrendôrség üldöz, lévén, hogy benne rejtették el a Grál-kehelyhez elvezetô térképet. Igen
gyenge állapotban van, minekután egész nap nem eszik, nem iszik, nehogy eláztassa.

Augusztus 16.
Úgy néz ki, hogy egy darabig itt ragadtunk a fán. A fürdôben háborús állapotok uralkodnak, mióta tegnap reggel a zártak szervezett bûnözésbe fogtak, és estére már be is
fejezték a Befejezetlen szimfóniát. A nyitottak a hírre országos gyászt és bosszúembargót hirdettek, majd az összes lezárt ügyet szabadon engedték. Újra nyitott kérdések
özönlötték el a világot, a Rubiconon való átkeléstôl a gravitációig minden kétséges,
minden kaotikus. Letiport zárvatermôk és felkoncolt nyitvatermôk torlaszolják el az
utakat, mindenütt szirmok és elhalt termések. Siggel vérzik a szívünk. Ráadásul rettegünk, mert már bennünket is megkeresett a mellszôrzet-árus. Hamarosan döntenünk
kell, érezzük minden porcikánkban.
Augusztus 30.
Igyekszem majd kisebb betûkkel írni, mert ez az utolsó lap a naplóban. A mai nap közös
regényünk elsô jelentôs dokumentuma, mivel Sig és én eldöntöttük végre a nagy kérdést.
Egyébiránt a fürdôben már a múlt héten helyreállt a rend, miután a fürdôigazgató
bejelentette, hogy amennyiben a regényzárlat problémája továbbra is napirenden marad
és megosztja a vendégeket, leengedi a vizet.
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A mai nap is úgy indult, akár a többi, felhelyeztem 0.02 P-t, M-et, H-t, Q-t, T-t és az
újabban szokásos J4-et, és (remélem, még ez olvasható lesz, már igazán alig van itt hely,
folytatás majd egy új füzetben), nem tudom, mi volt ma más, de valami mégis segített
eldönteni, hogy lezárt legyen-e történetünk, vagy ne legyen.
Vége.

Gustave Doré: Orlando Furioso 35
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Gerliczki András
Mi lett volna, ha? — Ulysses-változatok

Mi lett volna, ha a klasszikus szövegeket más írja meg? Vannak könyvek, melyeket kevesen olvasnak végig, s mégis mindenki róluk beszél. Ezen könyvekbôl születnek a legendák, elszabadulva a szövegtôl, színes fordulatokat véve, makacsul meggyökerezve a
szóbeliségben. Ilyen könyv Joyce Ulysses-e is. Leopold Bloom WC-jelenetére mindenki
emlékszik. Meddig is ül ott a zsigerek parancsának engedve? 3—4, vagy 30—40 oldalon
át? A legenda szerint akár még tovább. A valóság lehangoló: egyetlen röpke oldal. A filológiai hûség kedvéért idézzük az eredetit:
„Rúgott egyet a budi romlásnak indult ajtaján. Jó lesz vigyázni, nehogy bepiszkolódjék a nadrágom arra a temetésre. Belépett. Lehajtotta a fejét az alacsony szemöldökfa elôtt. Félig nyitva hagyta az ajtót, penészedô meszelés s patinás pókhálók
bûzében kigombolta a hózentrágerját. Mielôtt letelepedett volna, átpislogott egy hasadékon a szomszéd ablakra. A király épp kincseit számolja. Senki. Tojószékén lovagolva szétnyitotta az újságját, és meztelen térdén lapozgatta. Valami újat és
könnyût. Nem sietni. Jó egy kicsit visszatartani. Az e heti Fidibusz unitisz. Matcham mesterfogása. Írta Mr. Philip Beaufoy, Színházbarátok Köre, London.
Olyan szerzôdése volt az írónak, hogy egy hasábért egy aranyfontot kap. Három és
fél. Három font három. Három font tizenhárom és hat.
Szépen elolvasta, fékezve magát, az elsô hasábot, majd megadás és ellenállás közepette belefogott a másodikba. A közepén feladta végsô fenntartásait és engedett a
belek parancsának. Béke. Nyugodtan olvasott tovább, a tegnapi székrekedésnek
ma nyoma sem volt. Remélem, nem akkora, hogy az aranyerem kiújuljon. Nem.
Ideális. Ah! ámen. Dugulás, egy tabletta cascara sagrada. Lehet, hogy az élet így
van. Ez érzelmileg nem hatott rá, nem rendítette meg. De valami gyors volt benne,
valami formás. Mindent közölnek most. Uborkaszezon. Tovább olvasott, helyezkedett felgôzölgô szaga fölött. Formás cikk, tény. Matcham gyakran gondol mesterfogására, mellyel megnyerte a kacagó boszorkányt, aki most. Kezdet, vég: morális.
Kéz a kézben. Ügyes. Újra végigfutotta, amit olvasott, és míg vizelete egyenletes patakját érezte, csöndesen irigyelte az írót, Mr. Beaufoyt, és három font tizenhárom
shilling hat penny honoráriumát.”

Jókai Mór: Ulysses

Leopold Bloom Kárpáthy Abellino vendége volt a kastélyban. Nohiszen! Mintha bizony Abellino rendelkezne bármiféle kastéllyal! Szélhámos figura, párizsban találkozának, mindketten a híres delnô, Chataquéla udvarlói voltak. Itt ül hát e kies magyar
kastély árnyékszékén Leopold Bloom, az ír kalandor, a legendás hirdetési ügynök. De
csitt! Jer közelebb kedves olvasóm! Lessük meg együtt, mi is történik e homályos zugocska rejtekében! Hôsünk éppen most végezé el munkája nagyobbik felét. Ím láthatod, nyájas olvasóm, mint tépi el a Borsszem Jankó címlapját, hogy az a testi tisztaság
szent eszköze légyen. Hajolj csak közelebb, kedves olvasóm! Mint láthatod, hôsünk
egy érdektelen karcolat mentén hasítja ketté a papírt, valami Mikszáth nevû firkász irománya az. Ne félj papír! Jobb sorsod leend! Hôsünk éppen újabb papírral áldozna a
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tisztaság oltárán, miközben kopognak: — Siessen, uraság! —, sürgeti a bent ülôt Baradlay Richárd. Leopold Bloom már újra törölne, amikor megint csak kopognak, ezúttal
Berend Iván: igyekezzék uram, mondá a bányász. Bloom kezében a papír már-már betölté nemes küldetését, mikor Tímár Mihály sürgetése hallik. És így megy ez majd június végéig, pedig még csak tizenhatodikát ír a naptár.

Krúdy Gyula: Ulysses

Leopold Bloom két hosszú órája ült a „Három holló” WC-jében. Nem, nem kellett
kakálnia, csupán arra várt remegô gyomorral, hogy bezárjon végre e rosszhírû hely, s ne
kelljen tovább rejtôznie. Megbánta már, hogy Pestre jött, megbánta, hogy hirdetési
ügynökként itt tett ajánlatot annak a nyakas magyarnak, Alvinczy Eduárdnak, aki ezért
kihívta párbajra. Elment a segédeiért, de visszajön. Bloom megszökhetett volna éppen,
amíg Alvinczy távol van, de az ajtó melletti asztalnál valami „Edáj”, „Adáj”, vagy „Ady”
nevû uraság szaval. De nem elég az: egyik kezében sétapálca, a másikban hegyes acéltoll, azokkal hadonászik! Leopold Bloom egyre éhesebb lett. Ott kellett hagynia a gôzölgô húslevest, a csillogó zsírkarikák azóta bôrödzô lepedékes zsírszigetekké álltak
össze, a csont a velôben már biztosan dermedt masszává változott, a barnáspiros ropogós cipó héja már megfonnyadt, a fôtt leveshús szálas cafatokká hidegült, a tejfölös
torma megpunnyadt, kerek halmocskája alól fáradt savó szivárog. Leopold Bloom nem
tudta, megússza-e a párbajt, ha itt marad. A durva, homokos mésszel áthúzott falnak
döntötte a hátát. Nadrágja letolva — elôvigyázatosságból. Az az Alvinczy, az a nyakas
magyar talán mégis úriember, nem fogja így kirángatni. Így tûnôdött, mikor a deszkaajtón dörömbölni kezdtek. Megremegett, jeges veríték lepte el homlokát. Bocsásson
meg uraságod — szólította meg Szindbád —, hogy alkalmatlan idôben bátorkodom kérdezni: meg tudná mondani, hányadika lehet ma? — Június tizenhat — felelte Leopold
Bloom bosszúsan, keserûen, mogorván és reménytelenül.

Veres Péter: Ulysses

Leopold Bloom, avagy Blum Lipót, az új uradalmi bérlô szem elôl tévesztette intézôjét. Elment az! A parádés kocsissal. Régen. Blum, a balmazújvárosi Ulysses hiába rótta
az utcákat, nem kapott szekeret, kihajtottak azok, pitymallatkor, munkára. A Gyepsoron, a Kadarcs utca végén jött rá a szükség. Dankóék portája volt a legközelebb. Kódisok ezek! A budi a disznóól mellett, kukoricaszárral fedve, éhes kecske ágaskodik,
tépdesi a száraz levelet. Blum azonban nem gondolt vele. Kisebbik baja is nagyobb volt
annál, kuruttyolt a hasa, meggörbedt a kólikától, alig érte el az ülôkét. Elôbb a szelek
távoztak. A hitvány bódé korhatag deszkái beleremegtek. Blum megkönnyebbült, —
megvolt az elsô menet. De aztán semmi. Hosszú, rémült csend. Becsapott a fenekem
— gondolta Blum. Nem lesz itt már semmi! De aztán mégis. Három kilóval könnyebb
lettem — gondolta Blum elégedetten, majd körbetekintett. Szeme a papírt kereste.
Sehol! Jeges rémület. Legalább valami újság volna nálam! A Nyugat! — gondolta Blum.
Végül megnyugodott: a fakilincs mellett, madzagon, ott lógott egy csokor kukoricacsuhéj. Óvatos törlés. Már a nadrágját gombolta, amikor belévillant: mégsincs ez rendjén! Június tizenhatodika van, ilyenkor még árok szélén tépett lapulevél járja.
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Különös férfi üldögélt a Patriarsije Prudi nyilvános WC-jében. Öltözetét tekintve angol,
vagy ír lehetett. Rejtélyes fintorát egyszerre magyarázta idegensége, s mostani tevékenységével kapcsolatos erôlködése. Hontalan Iván és Berlioz — miközben a másodlagos frissességû kvászt kortyolgatták — látták bemenni az idegent, s igencsak furcsállották,
hogy már több mint egy órája odabent van. Azok odakint biztosan a KGB emberei —
gondolta Leopold Bloom. Majd kitalálok valami szokatlan nevet, ha igazoltatnak. Talán
legyen Woland.
Egy másik világban egy másik ülôkén Poncius Pilátus görnyedt. Csilis babot fôzött
a felesége, annyira teleette magát, hogy a csalogánynyelv-pástétomhoz már hozzá se
nyúlt, úgy küldte vissza érintetlenül a rabszolgával a konyhába. Amióta a császár Rómába rendelte, hasgörcsök kínozták. Öt nap múlva indul a hajó, addig legszívesebb itt
üldögélne. Pedig itt nyirkos hideg volt, lúdbôrzött a feneke a hideg márványülôkén.
Egyszerre pottyantottak.

Jorge Luis Borges: Ulysses

Leopold Bloom maga sem tudta, hogyan került a Bábeli Könyvtárba. A katalógusok katalógusát kereste, amikor hirtelen rátört a szükség. Az eddig bejárt tizenöt terembôl,
sôt az összekötô folyosókról sem nyílt mellékhelyiség, de Bloom fölényes nyugalommal idézte fel a villámgyors megoldást: minden harmadik terem harmadik polcának
harmadik könyvében van egy ógörög idézet. Három ilyen idézet betûinek számértékét
összeadva megkapjuk, hány méterre van a WC a könyvtár bejáratától. Az összeadás lassan ment, Bloom nem volt képzett klasszika-filológus. A gammát kétszer is elvétette.
Most bánta meg, hogy engedett derék bajor vendéglátója, Tonio Kröger ebédmeghívásának. A káposztás csülök még hagyján, de a négy korsó nehéz sör bizony gyorsabb számolásra késztette. Végre kijött a helyes összeg. Nem is igazi WC, csak egy alacsony
boltozatú gótikus ülôfülke volt az a helyiség, ahová félórányi számolás után eljutott.
Még idôben, ám alig tudott lekuporodni, oly szûk volt a hely. Még szerencse, hogy párizsi ösztöndíja idején átlapozta Francois Rabelais remekmûvét, a Pantagruel-t. A VII.
fejezet („Mint érkezett Pantagruel Párisba és minô épületes könyveket talált a Szent
Viktor apátságban”) útmutatása szerint meg is találta azt a munkát, amely ilyen helyzetekben okvetlenül segít: Tartaretus: De modo cacandi. Vagyis nyersfordításban: „A kakálás módozatai.” Erre gondolt, miközben letolta nadrágját, ám — dacolva a kikívánkozó
káposztás csülökkel és a négy korsó bajor sörrel — félbeszakította a mozdulatot, s csak
úgy pucér fenékkel görnyedve újfent tûnôdni kezdett: párizsban annak idején összetalálkozott egy Faludi nevû fickóval, aki egy másik fordításváltozatot javasolt: „A kakálás
testhelyzetei és módozatai”. Vajon miféle kéziratból dolgozhatott — töprengett Leopold
Bloom, miközben leereszkedett az ülôkére. Miután végzett, nem kelt fel azonnal. Június tizenhatodika volt, rekkenô nyár, jól esett üldögélni egy kicsit a hûvös, gótikus félhomályban.
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Grecsó Krisztián

Himnusz egy nôi bokáról

„Nem olyan könnyû huncutnak lenni.”
Krúdy Gyula

Az indiánnyár utolsó kegyes napjaiban kezdtünk lejárni az utcafront pincéjébe. Fa tábornok kitalálta, hogy onnan megleshetjük a forgalmat. A szellôzôk rejtekén át figyeltük a Thököly úti korzót, úgy terveztük, hogy az ingerlô nôi lábak formájából, a
körömcipôk kopogásának ütemébôl, a vékony, csinos bokák ívébôl, a vádlik ragyogásából rájövünk, melyik nônek milyen sorsot szánt a Teremtô. Elhanyagolt asszonyok, a
vágy erejét már megismert kamaszlányok, termékenységükre büszke kismamák fátumáról beszélgetünk majd. Ha egy vérlázítóan magas sarkú, kikapós szandálban diszkréten ápolt lábkörmöt látunk, semmi lakk, sehol egy csillogó körömdísz, csak a puha,
édesanyás ragyogás; akkor addig diskurálunk, míg ki nem találjuk, meg nem érezzük:
vajon, mióta tart szeretôt az az asszony. Mióta várja, hogy az ölében kavargó feszültség
egy délutáni, kapkodós nászban oldódjon föl, mióta mondja azt magának, hogy a férj
nem szerelemre való, a férj a háztartás része, mert a férfi nem tud igazi hévvel ölelni egy
régen birtokolt nôt, a férfi lanyha, fáradó fajta, csak az áhított, ritkán látott feneket tudja
hasba vágó, fájós hévvel megmarkolni.
Fa tábornok konok volt és állhatatos, sosem fáradt el. A nôi láb a Teremtés csúcsa,
mondta, és hálás volt a sorsnak, hogy az idei nyár ismét megadta a rövid szoknya és a
forrónadrág divatját, mert így zavartalanul figyelhettük a combok rajzolatát, ahogy térd
fölött húz és enged az inak huzalja, és feszül a csupaszra borotvált, barna bôr szövete.
Összegeztünk, szoroztunk, kivontunk, figyeltük a rendet, próbáltunk ritmust találni
benne. A visszatérô lábakat akkor is igyekeztük fölismerni, ha a könnyen fölhajtható
nyári ruhához másféle lábbelit húzott a lány, mint délelôtt, mikor a répaszárú, rongyosra kopott farmerben jött. A nôi láb a legszebb párhuzamos a világon, mondta Fa tábornok. Mindentudó, szép és okos egyenesek azok, melyek nem a végtelenben
találkoznak. Mégis, ahogy a comb nyirkos belseje összeér, ott kezdôdik a teremtés, a
jövô, a mindig doboló sors-ritmus. A nôi öl a mindenség, a megbocsátás fészke, benne
aluszik a ragyogás, mondta Fa tábornok vallásos alázattal, és én ekkor úgy éreztem, hogy
az öreg tud úgy szeretni, hogy közben csak ad, és nem vesz el. Próbáltam vitatkozni vele,
hogy szerintem a szerelem öl, butít és lehet, hogy nyomorba is dönt, de nem hitt
nekem.
Egy dolog bizonyossá lett: a vádli könnyû íve, a boka érzékeny erei, a lábfej finom
sérülései, a csontok hátsága elárulja a szerelmes nôt. Heti három nap, kedden, szerdán
és csütörtökön lestük a nôket, reggel hét és nyolc között fokozott figyelemmel, de hiába,
olyankor sok bokáról lemaradtunk. A nôk papucsban jártak, lapos sarkú szandálok, vékony talpú lábbelik voltak divatban, és a nôk fagylaltszínekkel festették a lábkörmüket,
a ragyogó, arany szandálokban egészen diszkréten bújtak el az ujjak.
Szerda volt, mikor egy asszony megállt az ablak elôtt, mi pedig megpróbáltuk kitalálni, miféle szerzet lehet. Magas? Izgatott, mikor idegen helyre kell mennie? Van mosolygödör az arcán? Reggel, mikor felébred, a szerelmeskedés az elsô gondolata? Csinált
már valami törvénytelent? Fa tábornok kíméletlen analizátor volt, néha úgy éreztem,
készül. Hogy elôre kitalálja a paneleket. Nem lehet egy bársonyos bokavillanásról ne-
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gyed óráig mesélni! Pedig Fa tábornok tudott. Én meg hallgattam, míg a fülledt meleg
le nem ért a pincébe. De amikor a nô megállt, megakadt Fa tábornokban a szó, falfehér lett, nehezen vette a levegôt. Néztem a lábat: a szandálnak meredeken emelkedô,
tömör talpa volt, és úgy látszott, mintha madzaggal borították volna be, vékony bálamadzaggal fûzték volna körbe. Aranypántok tartották a lábat, és a bokán, akár a régi rómaiaknál, felfutott egy selyemszalag. Fa tábornok szuszogott az izgatottságtól, aztán azt
mondta, hogy ô ismeri ezt a lábat. Ismeri az asszony ölelését. De legalábbis azét az aszszonyét, aki ebben a másikban újjászületett. Látta, csókolta már, több mint ötven évvel
ezelôtt…
Éjjeli szolgálatból jött hazafelé, habzóan fényes volt a reggel, az egész laktanya átállt
a forradalmárok oldalára, lázas október volt, és ô magyar volt, katona volt. A Kövér
Lajos és a Bosnyák utca sarkán állt az asszony, tartózkodóan elegánsan — de a bokája, az
vérlázító volt! A kerítésnek támaszkodott, szoknyájával cicázott a szél, a lábából semmi
nem látszott volna különben, de a huzat egy-egy pillanatra megkegyelmezett a százados gyönge férfiszívének. A fiatal katona ugyanis ismerte a nôt, tudta, hogy asszony,
hogy két pici fia van, és a férje — ahogyan ô — alaposan belekeveredett a forradalomba.
A fiatal Fa százados csak állt, megdelejezve, mint most a pince hûvösében az öreg,
nézte az éterien csinos bokát, és úgy hitte, soha többé nem tud mozdulni. Próbálhatja
lefesteni villámcsapással vagy mással, de mondat ide nem lehet elég. Hirtelen arra gondolt, hogy ebben a zavaros idôben a férj talán… de nem is mondja. Hiába volt minden:
bánat, önuralom — hiába tudta, hogy férjes asszony. Egy boka miatt, igen. Pedig egy pillanatig látta csak. És akkor is. Az a boka tönkretette… hát hogy is mondja, hogy ne túlozzon… az egész életét.

A beszélô has

A virágzó akácok alatt állt, a mézédes illatban, a fehér fürtök alatt, és beszélt a hasa.
Nem akartam elhinni, mert én komoly férfi vagyok, hozzám nôi has ne beszéljen, én
bróker vagyok, focista vagyok, rövidgatyás vagyok, öltönyös vagyok, ami csak tetszik
maguknak, ha valaki ragaszkodik hozzá, még újságba is írok, pedig az már…, de miféle
eljárás, hogy a zuglói nyárban, az öreg házak, vedlô kúriák árnyékában megszólítson
egy has. Hasika. Alaposan megnéztem a gazdáját, kicsit álmos szemû lány, szôkécske,
fakó bôr, eladósorban, vékony láb, vékony kar, a beesô csípôt majd kiütik a medence
csontjai, de középen a has lázad. Nem pocak, nem úszógumi, csak egy hátság, tanúhegy,
egy érzékeny körgát, finom és csinos. A hasika nem érti a rendszert. Édesem, azt mondja
a hasika, ne bámuljál olyan nagyon. Pironkodva lehunytam a szemem, bocsánat.
Utoljára egy színésznô nevezett édesének, benn ült a lakosztály belsô szobájában,
én meg a külsôben figyeltem a zajló körutat, és odabúgta. Most, hogy ezt a hast hallom,
kétségeim vannak. Lehet, hogy a lába mondta, nem is a színésznô. A nôi testbôl, szerintem, a boka beszél a második legszebben, mert a bokát csak az igazán szerelmes férfiak nyalják körbe, a bokáig az elszánt imádók guggolnak le, akik valóban birtokolni
akarják az asszonyt, nem csak tornáznak egy kicsit.
A térd ritkán szól, érzékeny fajta, a térd sértôdôs és mogorva, mert hanyagolják a
férfiak. Ez idáig egyetlen férfit ismertem, aki szerelmes volt egy térdbe, de ô operatôr
volt, azok meg, na, nem is mondom… A vágyott nô meg hírolvasó, a térde is az, cukros hangon duruzsolta a filmgyári tévében a híreket, mintha szakítani készülne épp,
dalolt, az operatôr kitámasztotta a kamerát, és az asztal alatt kukkolta szerelmét. Szerinte
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a térde beszélt. A végét diszkréten feledném, húshagyó kedden kapta meg az asszonyt,
az öltözôben ölelték egymást, had csókoljam meg a térded, könyörgött az operatôr, de
a zaklatott nyúlkálásban arra nem maradt idô.
A combok sikítós munkadalokat tudnak, erôs hangon, rugózva, húz és rúg, így nótáznak a combok, munkadalokat, mozgalmi slágereket, és egy-két Cseh Tamás nótát, a
combok ismerik a legjobban a férfiakat, hogy milyen türelmetlenek, aztán, mikor megvan a gyönyör, milyen hamar föladják. Egyszer szólított meg egy comb, az uszodapénztárban történt, fölállt a pénztáros kisasszony, soha ilyen kifejezôen húsos combot
nem láttam azelôtt, azt mondta nekem a comb, hogy nem ismersz meg, te áruló! Összerezzentem, mert magáztam addig a kisasszonyt, arról faggattam nyájasan, hogy melyik
kerületben sütötte ilyen nemzetiesen pirosra a nap, és akkor mit ad Isten. Ahogy viszszaült már láttam, mekkora a baj, hogy minden hiába, emlékeztem én már, de minek.
Egy árnyas füzes parton vallottam szerelmet a hölgynek, sok-sok éve már, sötét volt,
mint egy paplanban belül, és a comb szeretett engem, a comb érzékenyen magához
fûzött. Nem ismertelek meg, mondtam, mert ilyenkor fenékig kell üríteni a méregpoharat.
Fölszálltam a hetes buszra, és úgy álltam, hogy a has tudjon hozzám szólni, ha akar.
A nagy tömegben elhallgatott, pedig én becézgettem magamban, kicsi gúlámnak, szívem
szirtjének neveztem, kértem, legyen hozzám kegyelemmel. Egy apuka Lázár Ervint olvasott a fiának, Szilvia és Szigfrid oroszlánok szerelmérôl, én is odahajoltam, hogy jobban halljam, Gabriellát vártam, a formás lányt, aki segíteni fog Szilvia-oroszlánnak
megszökni. Közben észrevettem, hogy titokban az apuka is a hassal beszélget, micsoda
viselkedés, háborogtam, az az én hasam, ne diskuráljon vele, kérem.
Az egyes villamoson, még mindig mellettem utazott a has, de megorroltam rá. A nôi
test legcirmosabban mesélô része különben is a háton van, igen, édesem, a háton, mondtam a hûtlen hasnak. A fenék fölötti kis, pihés rét mondja el a legfinomabb titkokat, ahol
még a szôke nôknek is szaladgál néhány göndör, csalafinta szôrszál, azon a pici réten,
mely nem is tudja magáról, hogy most a fenékhez vagy a háthoz tartozik, és éppen ettôl,
az átmenetiségtôl, a kétséges helyzetétôl olyan egyszerûen szép. Ismertem egy férfit, akit
egyszer megszólított ez a rét. Rigorózus, nehéz természet volt, de szerette a feleségét,
és akkor sorban állás közben, talán a postán vagy az APEH félelmetes termeiben egy
könyvelôkislány leejtette mellette a papírosát, és ahogy egyenes lábbal lehajolt, kivillant
ez a puha, tenyérnyi kis bôr, és odasúgta szigorú barátomnak, hogy nem tudsz szeretni,
azért vagy boldogtalan. A férfi megsértôdött, mert a férfiak nem bírják a rossz szót, mindjárt összeugrik a lelkük, és érdes szavú barátom is rossz néven vette az ôszinte mondatot. Nem csak a házassága, az élete is tönkrement, mert belátta, hogy soha többet nem
fogja megtalálni a nôt, akinek szerelmes lett a háta és feneke közötti kerek rétbe. Az
arcát nem nézte meg, és hiába minden, azért mégsem mondhatja minden asszonynak,
aki szembejön, hogy húzza föl a kardigánját.
A Lehel útnál búcsúzott el tôlem a has, odaszólt, mint aki régi ismerôs, és abban
bízik, holnap ismét kiállunk a Róna utca sarkára, hogy szióka. Nahát, mondom, micsoda nyálas has, de azért enyhén szomorúan néztem utána, mert mindig vonzottak a
kócos, szabálytalan és rendetlen dolgok, és ezt még, kedves hasika, el sem tudtam mondani.
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Antal Balázs
Szôlôskerthy Rumcajsz Imre: Tirpákia ukrán gyarmat

Jó néhány tízperccel késôbb, mindössze pár szívdobbanással a lefújás elôtt Lönnrot zászlósnak az
a pillanat jutott eszébe, amikor a játékvezetô kinézett oldalra a partjelzôihez, hüvelykujja bötykét
ráhelyezte a stopper gombjára majd a sípjába fújt, Oláh II pedig Pandúrhoz pöccintve útjára indította a labdát. A rendôrkordonban álló zászlós, a rendôrség lapjának sporttudósítója, tanácstalan társaira nézett akkor, akik az elkövetkezô másfél órát a pályának háttal töltötték, és arra gondolt, hogy:
micsoda szívás! Már-már nevetett is. A miskolci B-közép megfeszült, egy emberként tartotta vissza
mindenki a lélegzetét. A meccs elôtti barátságos, puhatolózó káromkodások félúton megszakadtak,
a szurkolók az átkokat magukban suttogták tovább, csak néhány igazi tirpák Szpari-drukker hörgött-morgott még akkor is hangosan. És Lönnrotot ott a lefújás elôtt megint elfogta az az érzés, ami
akkor, a meccs elején tört rá: a bizonyosság megtapasztalása, hogy minden sport közül a foci a legmetafizikusabb. Hiszen távlatai az ismert világon túlra nyújtózkodnak, logosza a labda, arkhéja
pedig maga a gól. Szókratésze, Platónja, Arisztotelésze pedig itt tipor egymás csukája nyomába a
DVTK káprázatos arénájában, és a logoszt mesterien pörgetve törtetnek az arkhé felé valóságos
sztratégoszokként, míg tanítványaik, az athéni helyett most a miskolci iskola, a tribünön visszhangozva skandálják tanulmányaik bô summázatát: Tir-pá-kia-uk-rán-gyar-mat-Tir-pá-kiauk-rán-gyar-mat.

Így kezdôdik a nagy nyíregyházi író elsô mûve, mely az egyetlen igazi, színtiszta
mágikus-realista regény a 20. század második felének magyar irodalmában, mely azonban a világirodalmi példák többségétôl eltérôen nem kaland- vagy családregény, hanem
egyetlen eposzi méretû futballmeccs kereteibe ágyazott tudatregény — bár kritikusai vitatják, hogy az ábrázolt közeg (futballisták, drukkerek meg a kádár-kori rendôrség)
egyáltalán nyújthat-e módot tudati tartalmak és folyamatok megjelenítésére, de a fanyalgó hangok eltörpülnek a mû kiváltotta (miskolci) üdvrivalgás mellett. Tudatregény,
de persze benne van minden más mûfaj tömény esszenciája is. A Diósgyôr — Szpari
Magyar Népköztársasági Kupa (lánykori nevén MNK)-elôdöntô mérkôzés, mint a világtörténelem sarkalatos fordulópontja, egyben végkifejlete jelenik meg a kétszer 450
oldalas monumentális munkában, melynek szûrôjén keresztül a világ eszme- és szellemtörténete sajátos megvilágításban értelmezôdik át.
A nyírségi tanyavilágból származó, szlovák nemzetiséghez tartozó író miskolci korszakához köthetô a regény. Ahhoz az idôszakhoz, mikor a tirpákságát levetkezni akaró
fiatal Rumcajsz Imre a borsodi megyeszékhelyen tanult a rendôriskolában. Le akarta
vetkezni, mert szégyellte, emiatt romlott meg viszonya szüleivel, falusfeleivel, egész
szülôföldjével. Csizma helyett úricipôt, kucsma helyett kalapot akart hordani, istálló
helyett kávéházban múlatni idejét, a tejet nem tôgybôl facsarni, csak elegáns kancsóból
löttyinteni a kávéscsészébe. Elsô írásait a miskolci irodalmi hetilap, a Napjaink szerkesztôségébe vitte el, ám ott a lap teljhatalmú szerkesztôje, Serfôzô Simon mindenekelôtt, a korszellemnek megfelelôen, felhívta rá a figyelmét, hogy ilyen névvel nem
lehet belôle magyar író, találjon ki valami frappánsabbat. Rumcajsz Imre örömmel vált
meg legfeloldhatatlanabbnak tûnô kötelékétôl: elsô írásai már Szôlôskerthy Imre név
alatt jelentek meg. Miskolcon barátokat, támogatókat talált, és utat egy másféle életbe,
nem csoda hát, hogy beleszeretett Borsodba, a Bükk lábánál elterülô vas és fémmegmunkáló metropoliszba, és, hogy bizonyítsa hûségét, belekezdett a Nyírséggel végleg
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szakító, Miskolc felé azonban immár végletes hûbéri láncot megépítô futballregénye
megírásába: így veri ronggyá a DVTK a kupadöntôben a Nyíregyházát. Csakhogy, mire
elkészült a mûvel, máig sem tudni hogy, hogyan nem — de minderre bizonyára választ
adnak majd naplójegyzetei, ha egyszer, valamely utánunk következô korban napvilágra
kerülnek — , megromlott a viszonya a Napjaink körével, a miskolci társasággal, a belôle
az írót kinevelô borsodi irodalmi körrel, melynek tanácsai, ötletei és bírálatai révén a regény maga nem is jöhetett volna létre, egyszersmind megmagyarázhatatlan hirtelenséggel egyben haza is talált fölnevelô tirpákjai közé, és megkezdte körzeti megbízotti
szolgálatát Rókabokorban, a nagyváros kapujában. Csakhogy addigra a regény mind a
kilencszáz oldala már elkészült, és ahhoz nem érezte magát elég erôsnek, hogy egy az
egyben kidobja, vagy hogy a szöveg autentikusságát kockára téve, minden lényegi ponton megváltoztassa annak tartalmát, arról meg már egyenesen a kiadó beszélte le, hogy
egyszerre visszatérjen a Rumcajsz névhez, sôt, jelezve a fordulat jelentôségét és hitelességét, Imre helyett immár Pálként jegyezze a mûvet, hiszen folyóiratszámok tucatjai tették ismerté, bejáratott márkává a Szôlôskerthy Imre nevet — nem mellesleg a
hetvenes évek légköre nemigen kedvezett a bibliai utalásoknak. Hosszú, filológusok
kimerítô figyelmére méltó levelezés kezdôdött akkor, s végül kompromisszum született: maradt az Imre s a mûvésznév, de közé beékelôdött a jicsini erdôbôl elôbb Békésbe lecipelt majd onnan Szabolcsba felhurcolt ôsi családnév is. Így vált önálló
bibliográfiai tétellé, és így kapta szárnyaira a világhír.
Maga a regény a lefújás elôtti pillanatokból a kezdôrúgáshoz visszatekintve kezdôdik el és meséli végig, minden egyes percre tíz teljes oldalt szánva, a mérkôzés egész lefolyását (Szôlôskerthy eredeti tervei szerint minden egyes percre száz oldalt akart
szánni, de a miskolci asztaltársaság a 32. percnél elvesztette a türelmét, és drasztikus
húzásokat irányzott elô az írónak). Fôhôsei a DVTK focistái, a kispadosok és a szurkolók, ellenpólusként a Szpari játékosaival és drukkereivel, és az egész fókuszpontjában
az eseményeket a pálya mellôl követô Lönnrot zászlóssal, aki a rendôrség lapja számára
készít tudósítást a mérkôzésrôl. Lönnrot horizontja metafizikai távlatba helyezi a futballmérkôzést, kiragadva a való világ hétköznapi eseményei közül, s ezt a megnyíló mágikus olvasatot tágítja tovább a magukat szent misszió hordozóinak tekintô, elhivatott
és idealista, a munkásmozgalom hôseinek önéletrajzi írásai alapján megalkotott diósgyôri focisták minden egyes megnyilvánulása is. Velük szemben a nyíregyháziakat már
az elsô percektôl kezdve nyilvánvalóan csakis anyagi érdek és a puszta emberi gonoszság mozgatja: mennyi a célprémium gyôzelem esetén, hogyan lehet nyolc napon túl
gyógyuló sérülést okozni a DVTK sportolóinak, drukkereik pedig csak verekedést akarnak szítani, úton-útfélen felrúgva a sportszerû szurkolás írott és íratlan szabályait.
Szôlôskerthy mesteri módon elegyíti García Márquez, James Joyce és Ernest Hemingway írásmódját: mágikus-mitologikus horizont, elvont tudati poetizálás és a legracionálisabb fotórealzimus megnyugtató hullámzásban hömpölyög munkájában,
ahogy a futballisták alapvonaltól alapvonalig betöltik az egész pályát. Szôlôskerthy precíz mondatai hihetetlenül tömény feszültséget állítanak elô. A szereplôk történeteiben
egész családi mitológiák bomlanak ki: a miskolciak valamennyien szegény sorsú emberek, akik maguk is négy-öt gyereket tartanak el, a futball mellett ki bányában, ki gyárban dolgozik és szegényes viskókban él, szemben a nyírségi zsírosparasztokkal, akik
feketevágással, piacozással, hitvány és rabló kisiparosággal dôzsölnek a téeszek aranyhektárjain. Néhány kritikusa, mint például Jánosi Zoltán vagy Karádi Zsolt felfigyelt
ugyanakkor egy tévedésére Szôlôskerthynek a mitologikus képek megválasztásakor:
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azok ugyanis jellemzôen a nyírségi tanyavilágbeli ember naiv magánmitológiájának elemei, borsodi palócok, matyók és barkók ilyet csak filmekben látnak.
Az egyetlen számottevô változtatás a regény végleges változatában, hogy Szôlôskerthy mindenhol kijavította az „MNK-döntô” kifejezést elôdöntôre, majd a regény végére beillesztett még egy bekezdést, amely szerint a miskolciak hiába erôlködtek, s
arattak sikert (hogy hogyan és milyen mértékbe azt e recenzióban természetesen nem
áruljuk el, tessék elolvasni a regényt, Tokajban már megvan, ha Nyíregyházán nincs
is), a döntôben a Debrecen megalázta ôket, s minden futballista úgy gondolta, jobb lett
volna, az erôviszonyoknak megfelelôen, már a Szparitól kikapni, nem pedig véletlenül
legyôzni ôket. S e bekezdés, tekintettel rá, hogy már az író hazatalálása után született,
gyökeresen elüt a mûegész szellemétôl.
Ezzel együtt is az irodalomtörténet számára kész tény, hogy a regény olyan rettentôen jelentôs prózamû, mely nemcsak utódaira, hanem még az elôdeire is hatott, hiszen
e csillogó remekmû kihordásának terhe régóta ott lötyögött már a magyar irodalom hasában, ahogyan azt Illyés Gyula kiváló nagyesszéjében (Hogyan kerül a stopli az asztalra?)
megfogalmazta. De Veres Péter Gyepsorának címe is ez ihletésbôl merítôdött. Závada Pál
Jadvigájának Osztatní Andrása ott rúgja a labdát és még inkább az ellenfelek bokáját a
nyíregyházi védôsor utolsó, leggyengébb embereként, fejében aljas gondolatokkal: most
lerúgom a büdös szukáját. S ha kitekintünk a világirodalomra, a nagy hírû Nick Hornby
Fociláz címû könyve, vagy az elhíresült Futball faktor, mind-mind tanultak e regénybôl,
különösképpen a drukker-lélektan azóta önálló diszciplínává vált tudományágának
megalapozásáról, vagy hozhatnánk példaképp Darvasi László és Esterházy Péter könyveit kortárs irodalmunkból, melyek intertextusokkal is hivatkoznak Szôlôskerthy
mûvére. A debreceni Alföld folyóirat szerkesztôje, Fodor Péter külön fejezetet szentelt
megjelenés elôtt álló doktori disszertációjában a regénynek, de mivel a mérkôzés elsô
félidejének közepe táján, amikor is a játék leül, mind a két szurkolótábor a közös ellenségen, vagyis a Lokin köszörüli a nyelvét, méghozzá megdöbbentôen invenciózus
nyelvi leleménnyel vagy 150 oldalon keresztül, Péter dolgozatának végleges változatából professzorai kihúzatták a regény elemzését.
A kilencvenes években aztán, amikor híre kelt, hogy mûve végsô visszavonásaként
Szôlôskerthy végre megírta a folytatást, Miskolcon még a szkinhed is cigány címmel, a miskolci Felsômagyarország Könyvkiadó újra megjelentette a Tirpákia ukrán gyarmatot díszkiadásban, Miskolc megyei jogú város polgármestere pedig pályazatot írt ki a
megzenesítésére, mely változatot az operafesztiválon fogják színpadra állítani. Az operalibrettót a debreceni születésû Térey János írja. De Nyíregyháza sem tétlenkedik.
Soha nem látott körülmények között, óriási térélményt garantáló díszletek között, Tasnádi Csaba a nyíregyházi stadionban adja elô társulatával a mû visszavágójának musical változatát a közeljövôben.
Ez a bizonyos folytatás már egyértelmûbben fogalmaz: a tét a bajnoki cím. Mivel
azonban sem a Szpari, sem ôsi ellenfele nem került a cím közelébe egy idôben még sohasem, a mû megjelentetését egyedül a Galaktika Könyvek kiadója vállalta, szigorúan
kategorizálva a regényt: science-fiction.
Az író pedig állítólag új párregénybe fogott, melynek elsô része Pusztulj, hurkás!
munkacímen íródik.
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Gyebrószki Brendon: Tirpákiai psycho

Végigmértem Ostróczkit. A csizmája, igen, ott kezdôdött. Nagyot nyeltem a kifényesített rózsaszín
gumicsizma láttán, melyen arcom visszatükrözôdött. A kezem ökölbe szorult. A pajtára gondoltam,
a lóitató vályú alatt hagytam a jégcsákányt. Aztán Ostróczki kalapját néztem, és egybôl láttam, hogy
egy Sztupjár mûhelyében készült mestermûvel van dolgom. Honnan van ennek ennyi hrivnyája?
Mikor nekem csak egy Tresztyánszky kalapra tellett. Akkora gombóc volt a torkomban, mint egy
jól összefôtt öhön, alig tudtam leküzdeni a gigámon. Meg tudtam volna ölni, hogy aztán lehúzzam
róla azt a francos gumicsizmát és végigszaglásszam a kapcarongyát. Biztos voltam benne, hogy
Szûcs néni féle eperkölnivel fújta le ez az átkozott Ostróczki. Meg mertem volna esküdni rá, hogy
a vajákos Szûcs néni Ostróczkinak illatosabb lábszagosítót kutyult, mint nekem. Fuldokoltam ekkora igazságtalanság láttán. És aztán elôhúzta a bicskáját és kihajtotta a nyélrôl a pipaszurkálót,
és ettôl teljesen kész lettem. Gerliczki-féle kés-szaküzlet, tudtam. Fogtam a taglópuskát, és odaszorítottam az anyakoca homlokához, aztán átvágtam a torkát, és feláldoztam a reggeli hagymás
sült vért, amelyért pedig oda vagyok, csakhogy Ostróczki Benett csizmáját bepettyezze a kocavér.
Cuppogtunk a nyakig érô sárban. Benett papírzsebkendôt kért, és letisztogatta a csizmáját. És
akkor megláttam gondosan maníkûrözött körmeit, és vele szemben Czesztyicki Jennifert, a szeretômet, ahogy Ostróczkit bámulja és majd elcsöppen a nyála.

Talán a legördögibb, de mindenféleképp a leggonoszabb könyv a Tirpákiai psycho
mind közül, amit vidékünkön írtak, egyben az új évezred magyar prózairodalmának
különösen kiemelt figyelemre számot tartó alkotása. Bokortanyai hi-tech, önjáró gumicsizmák, krómfényezett sráfszekerek, üvegfalú górékasok, ikertonyos gabonasilók
alkotják a tárgyi, lagzisrock-zenekarok szövegei, kofák hirdetôtábláin olvasható rigmusok, nótatöredékek, mûszaki cikkek és mezôgazdasági haszongépek használati utasításainak részletei valamint népies káromkodások pedig azt a hihetetlen szellemi miliôt,
melynek megragadásában Gyebrószki Brendon utolérhetetlennek bizonyult irodalmunkban. Mûvének, mely az újnépiesség jelképes erejû mûfaj- és mozgalomalapító
darabja, már az elsô könyvtárgykénti megjelenése is beszédes, ikonikus, egyszersmind
szimbolikus: a fedôlapon rózsaszín gumicsizma és multifunkcionális tévétávirányító.
Fôhôse és elbeszélôje, Gyureskó Patrik az egyik piacvezetô kofacsalád középvezetôjeként árul a Búza téri zöldségpiac hátuljában ubit, parit, burgit és csövi kukit, ahová
a menhettenbokori valstríten (Wall streeten) álló kulipinytójából ingázik be automataváltós Limbóhintó márkájú homokfutóján napra nap. Életét köznapi bosszúságok nehezítik: halálos versenyfutás a kolbászárus Szmoljárokkal a jobb helyekért a csarnokban,
csakis összeköttetésekkel és pénzzel, sok pénzzel kieszközölhetô asztalfoglalási élethalálharc a Nyíri Fészekben, csütörtökönként, amikor ebédre rántott körmöt adnak, gumicsizmák, gubák és kucsmák állandó, féltékeny összemérése az aktuális
divatirányzatok jegyében, buggyos ujjú ingek és pörgekalapok halmozása a gardróbszobában, a legújabb házimozirendszerek, a legnagyobb átmérôjû plazmatévék, a legaprólékosabb felbontású digitális kamerák és a legokosabb mobiltelefonok hajszolása,
kocsiverseny a pusztában, éjfélkor, ló helyett ökörrel, melyet azon frissiben ivartalanítottak éppen. Gyureskó Patrik korának gyermeke: munkanapjait a csarnokban és a környékén tölti, szabadnapjain pedig, ha kap egy felkérést emailban vagy messengeren,
járja a tanyákat, disznót öl, de csakis kocákat, és herél. A regény a 21. század tanyasi
hétköznapjairól, a cyber-tirpákság életérôl ad tökéletes panorámaképet: elôbbre hozták a fejést, mert kezdôdik a big brother. A tirpákok a Gyôzike-showból perfektül magtanulnak palócul, a háziasszonyok Schobert Norbi fitness videóit nézve mossák föl a
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nyári konyha kövét disznóölés után és a Vacsoracsatából Kelemen Annától és Karafiáth
Orsolyától tanulnak fôzni, a gyerekek meg a chatszobában tudják meg egymástól, hogy
kora reggel a Gangesz-parton ürgét fogott a Sajó. Nem kétséges: generációs-, és persze nevelôdési regény is egyben a Tirpákiai psycho.
Gyureskó Patrik alapproblémája, a regény — lazán összefüggô epizódjain átívelô — fô
cselekménye, hogy megtalálja a legjobb pálinkafôzdét Nyíregyháza környékén, amely
a Szmoljár-klán alfahímjének, Manolónak a fôzetét felül tudná múlni mind mennyiség, mind minôség tekintetében, és ehhez sokat kell fejlôdnie mind a szilvatermesztés,
mind a megfelelô lepárlóhely kiválasztásának tudományában. Hiszen míg Szmoljár
Manolónak ötven szilvafája van, Gyureskó Patriknak mindössze húsz. Természetesen
egyetlen fôzde sem vállalja így a versenyt, de Patrik megfenyegeti ôket: vagy fôznek,
vagy jövôre maguknak herélnek. Megkezdôdik hát a versenyfutás, mikor is éjnek idején szállítja keresztül a Nyírségen Gyureskó Patrik a cefréshordókat Menhettenbokorból a Tirpák Virtus lepárlójába, Sóstóhegy és Nyírszôlô közé. Mindeközben kivételes
drámai erôvel eposzi küzdelemmé nagyított hétköznapi problémákkal birkózó családokkal találkozik: Pokoraczkyék nagyobb szekeret szeretnének venni, mert a mostanira nem fér fel a Tescóban vásárolt plazmatévé, de a hitelcég nem fogadja el jelzálogul
a felajánlott üszôt, Barzó bácsi tízéves unokája Havas Henriknek adva ki magát riportkönyvet írt e-mail-interjúi alapján a felnôttfilmek sztárjairól és most ki akarja adni, a Fókusz és a Tv2 Naplójának forgatócsoportja tanyáról tanyára járva interjúvolja a legvénebb
öregasszonyokat, hogy melyik út vezet itt New Yorkba, és, mivel egyik sem tudta a helyes irányt, a tévében bemutatják majd a vidék embereinek szellemi elmaradottságát.
Gyureskó Patrik lesz az, afféle tanyasi pikaróként, aki megoldja az összes problémát: kilométereken át ballag Pokoraczkyék szekere után, hogy a plazmatévé hátulját megtartsa,
Barzó bácsi unokájának könyvéhez vállalkozik a képanyag összegyûjtésére, nehogy az
olcsó pornográfia maradandó károsodást okozzék a gyermek lelkecskéjében, a tévés riportereknek pedig elmagyarázza, hogy New York az nem egy hely, hanem egy állapot,
amely megfelelô felkészültséggel, tárgyi és szellemi kondícióval bárhonnan elôidézhetô, így ha az odavezetô utat kérdezik, hát ô megmutatja: kortyol egyet a frissen párolt pálinkából, felölti vadonatúj halványlila gumicsizmáját és átgyalogol a földre dobott
Pobeda márkájú karóráján. Íme, a Times Square! — rikoltja elrévülten.
A regény végén Patrik révbe ér: lemészárolta az összes kocát, és kiherélte az összes
kan disznót a tanyavilágban, Manolót pedig szó szerint lefôzi. Ocsenás Pamela, akit a
Barzó-unoka-féle könyv képanyagának összeállításakor ismer meg, összeszûri vele a
levet, a tévében bemutatják az interjút, minek utána a legnagyobb tirpáknak nevezi a
mûsorvezetô. Ezek után sorra kapja a felkéréséket: szerepel az igézô Mónika és a bölcs
Józsi barát mûsorában, megküzd Fábry Sándorral a showderben — hatalmas felirat hirdeti: Fábry vs. Gyureskó. Madarassy György portrét fest róla Férfiak c. sorozatába, Csabai László pedig új Szindbád-ciklusának fôhôsét róla mintázza. A regény végén a
Vacsoracsata forgatására készülôdô Gyureskó Patriktól abban a pillanatban búcsúzunk el,
amikor elhatározza, hogy vendégeinek, egy frissen szabadult tömeggyilkosból lett sztárnak, egy volt munkásôrparancsnokból gyöngyözô hasznot hajtó celebbé vált politikusnak, valamint egy rossz álmokból elôszakadt széles szájú diafilmszínésznônek
csírásgaluskát fôz és lapcsánkát, meg persze öhönt.
*
[A VIDOR Fesztiválon 2009. augusztus 30-án bemutatott elôadás szerkesztett szövege. Az elôadás során a Móricz Zsigmond Színház színészei, Szalma Noémi és Olt Tamás mûködtek közre.]
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Bevezetés az blogoszféra üzleti szegmensébe

(Bôgel György: Blogvilág — egy mûfaj születése, Szerkesztô: Falcsik Mari, Írták:
Bôgel György, Dobó Mátyás, Szekfû Balázs, Pintér Róbert, Damjanovich Nebojsa, Szántó Balázs és Pécsi Ferenc, HVG
Könyvek, Budapest, 2006.)

Egy kicsit úgy érzem most magam, mint a
klasszikus, Ceauşescu-érabeli erdélyi vicc
egyik szereplôje, a móc, aki felpofozza székely
szomszédját, mert „azok” állítólag megölték
Avram Jankut 1849-ben. „De hát az nagyon rég
volt!” — védekezik a székely, „Az mindegy, én
most tudtam meg.” — hangzik a válasz.
Az Interneten, pláne a blogoszférában
mért idôben is nagyon rég volt már 2006, amikor a Bôgel György nevével fémjelzett Blogvilág — egy mûfaj születése c. kiadvány megjelent a HVG Könyvek sorozatában, de én
most tudtam meg (illetve csak most tettem
szert egy példányára). Mentségemre szól,
hogy a kiadói ajánló Litera.hu-n is csak a publikációt követô évben, 2007. április 6-án jelent
meg. [http://www.litera.hu/irodalom/bogelgyorgy-blogvilag-%E2%80%93-egy-mufajszuletese]
Az esszékötet és a papírblog [ezzel a névvel az egyes blogok kinyomtatott vagy könyvben közölt változatát szokás jelölni. Magam
nem vagyok érte odáig, hiszen így éppen a dolog lényege, a blog közvetlensége, interaktivitása, aktualitása vész el] érdekes házassága.
Elsô fejezete, a négyszáz oldalas kiadvány közel harmada, több szerzô tollából fakadó gondolatfüzér, mely az Interneten található web
logok témáját járja körül, a nagyobbik része
pedig egy blog kinyomtatott bejegyzéseibôl
áll. A Falcsik Mari szerkesztette könyvben fôképp az IT, az információs gazdaság, az informatika és a technológia üzleti alkalmazásait vizsgáló tudományág képviselôi és a
magyar blogoszféra szereplôi (Dobó Mátyás,
Pintér Róbert, Szekfû Balázs, Szántó Balázs,
Damjanovich Nebojsa és Pécsi Ferenc valamint a blogíró Bôgel György) adnak történeti,
technikai, médiaszociológiai, üzleti és marketing szempontból áttekintést az új médiumról, majd a CEU-n és a Debreceni Egyetem Közgazdasági Karán oktató Dr. Bôgel
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IT-lábjegyzet címû webnaplójának kivonatai
következnek (2005-bôl).
Ez utóbbi online elérhetô ma is; ha valaki komolyan érdeklôdik a technikai üzletverseny nemzetközi szereplôi, vagy az informatikai, információs technológiai piac szereplôi, történései és újdonságai iránt, annak
ajánlom figyelmébe. [http://www0.kfki.com/
hu/blog.php]
A KFKI Csoport honlapján fôhelyen lévô
linkrôl elérhetô vállalati blog sablonja igen egyszerû, évek óta változatlan. [Gondolom, nem
véletlen, hogy a HVG Press Kft.-nél megjelent
kötet támogatói is ôk. Önreklám ez kérem, vállaltan.] Az egyhasábos, blogrollban [blogrollnak a más blogokra mutató hivatkozásokat nevezik] különösen és sidelinkekben [azaz
magyarul oldalsó link: hivatkozások más,
nem blog jellegû oldalakra, vagy saját bejegyzésekre, archívumra stb.] mérsékelten szegény
megjelenést a tiszteletre méltóan hosszú archívum-lista mellett a belbecs teszi (kanti értelemben) széppé. A saját polgári nevén, internetes nick és avatar híján író, ezzel médiumlaikusságát tudatosan fenntartani igyekvô
Bôgel blogja, ha a könyv megjelenésekor
(egyéves volt ekkor a szájt) szerintem még
nem, ma már azonban tényleg megkerülhetetlen forrás a blogoszféra üzleti szegmensében, ahogy a kiadói elôszóban is olvashatjuk.
Ráadásul írójának megvan az a pozitív szokása,
hogy folyamatosan reflektál saját blogger mivoltára. Jó példája ennek az a tôle származó
öninterjú (A blogírásról címmel), mellyel a
könyv saját papírblog részét vezeti be. Legutóbb (2009. október 12-én) egy vele készült
interjút linkelt önhivatkozásként, amelyet
az ITBusiness honlapon érhetünk el. A rövidre
vágott riportban összegzi a vállalati kommunikációs blogok által megnyílt újszerû PR-felület használati tapasztalatait és fölhívja ennek
az üzleti életben kiaknázható lehetôségeire a
figyelmet.
Az IT-lábjegyezet számomra — csóró, nem
business-class értelmiséginek — ablak egy bámulatosan érdekes világra, ahol szinte számolatlanul folynak el dollár milliárdok ún.
kreatív fejlesztésre, amibôl nem lehet tudni,
hogy lesz-e valami használható egyszer, és ahol
(lásd a 2005. július 25-ei bejegyzést) informatikával összefüggô bûncselekmény miatt
akár huszonöt év börtönt is lehet kapni — többet, mint amennyit a magyar bíróságok szándékos emberölés elkövetéséért szoktak ki-
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szabni. (Nyugalom, ez az elrettentô mértékû
ítélet nem illegális zene- és film-letöltésekbôl
jött össze.)
A bejegyzések többsége természetesen — a
teljesen globalizált IT-piac sajátosságait is figyelembe véve — inkább a tengerentúli és nyugat-európai mindennapokhoz kötôdik. Sajnos
a forrongó hazai információs technológiának a mainál nagyobb, lehetôleg globális jelentôségre kell szert tennie ahhoz, hogy Bôgel kifejezetten gördülékeny, de bölcsészettudományokhoz szokott lelkem számára néha
túl száraz, túl “közgazdászi” stílusán kívül a
blog legfôbb erénye ne az legyen, hogy magyar
nyelven teszi hozzáférhetôvé ezeket az információkat; túl természetesen azon, hogy az egy
személyben gyakorlati ember és egyetemi
oktató, kutató kettôs személyiségén is átszûrve kiemel egyfajta lényeget.
Az esszérész bemutatását érdemes a kiadó
elôszavának idézeteivel kezdeni:
„Ez a könyv egy mûfajt próbál meg jellemezni létrejöttében és érésének kezdetén: a blogról szól,
a még kiforratlan mûfaji jelenségrôl. […] Ez a kötet nem más, mint több hozzáértô ember közös gondolkodása egy nagyon friss tartalom- és hírközvetítô mûfajról, amelynek IT-vonatkozásain túl kihatásai vannak a privát és a gazdasági társadalomra. […] Könyvünk bevallottam nem céloz teljességet vagy komprehenzív összeállítást. Amit a
teljes szöveg elolvasása ad, az inkább mozaik, mint
összkép: egy ennyire új, jelenleg is alakuló mûfaj
forrásban lévô anyagát sokkal inkább lehet elemezni
több önálló, egymással nem minden ponton öszszefüggô szemszögbôl, mintsem valamely túl korai
egységes nézetet keresve. […] A blog, így a kötetünkben olvasható webnapló is — egyéni szándékból születik, privát tartalmakat közöl személyes
hangvételben. De „fórumos” nyitottsága, tartalomés hírközlô szerepe, illetve a benne beszélô magánember személyesen túli nézôpontja révén a társadalmat kiszolgáló médiaeszközökével egyenrangú
érdeklôdésre tarthat számot.”
A helyenként kifejezetten defenzív hangütésû prológust olvasva a nem IT-szakember
recenzens nagyot sóhajtva hátradôl, és kéjesen
vágyakozva gondol vissza az Internet plágiumkeresô szoftverei elôtti idôkre, amikor az
egész szöveget ellophatta volna, kritikának.
Magam is azon a véleményen vagyok ugyanis, hogy a könyv anyaga egyfajta tudásszilánkokból álló törmelék, Jacques Derrida ontofilozófiai fogalmát kölcsönözve: brizura. Önmagában, csupán ebbôl a kiadványból tájé-

kozódva senki sem fog rájönni arra, hogy mik
is valójában a blogok, milyen is ennek a publikációs formának a természete, legfeljebb
arra, hogy az üzleti életben mire és hogyan
használhatók. Ám ha foglalkoztatja a téma, és
máshonnan is szerez még tudásszilánkokat errôl a területrôl, akkor a könyv tanulmányai jó
rendszeralap gyanánt szolgálhatnak, olyan
információk és alapelképzelések tárházaként,
amiket nehéz volna máshonnan elôbányászni vagy másképp interpretálni. Az alkotók láthatóan nem is törekedtek az értelmezés egységességére. A kreatív diverzitás annyira jellemzi a kiadvány számomra érdekesebb tanulmány részét, hogy még az egyes szerzôk
szóhasználata terén is tapasztalhatóak a különbözôségek. Egyikük, az erôs mezônybôl is
kiváló, jó íráskészségrôl bizonyságot tévô
Szekfû Balázs például azzal nyerte el a bensômben szunnyadó nyelvmûvelô tetszését,
hogy következetesen az informatikai fogalmak
magyar megfelelôjét használja, ahol pedig
még nincs ilyen, ott maga alkotja meg azt. Például a hagyományos Internet-kapcsolatokat
Elsô Hálóként, a Web 2.0-t pedig Második Hálókként magyarítja. A többiek általában az angol elnevezéseket használják vagy (tükör)fordítják.
A tanulmányok írói magáról a médiumról
is eltérô véleményen vannak; a Mi az a blog?
címû mûfaj-meghatározónak fölfogható elôbeszédben és a késôbbiek során olvasható egyéni dolgozataikban is gyakorta gyökeresen
különbözô megállapításokat tesznek a blogról,
mint mûfajról. Dr. Bôgel György szerint a blog
„egy keret, egy publikálási technika”, amely
gyorsaságával, frissességével hozhat újat, ám
„csiszoltságban, megszerkesztettségben nem kell más
mûfajokkal versenyeznie”. Ezzel szemben Dobó
Mátyás — aki az évente megrendezett HVG
Goldenblog Verseny zsûrijének tajga, és az
egyik hazai blogszolgáltató, a Blogter Kft. tartalomigazgatója — inkább technikai oldalról,
definíciószerûen próbálja megválaszolni a
címben feltett kérdést. Szerinte a blogok nem
mások, mint stílusukban és tartalmukban általában személyes, gyakorta frissített, újság
vagy napló jellegû, sokszor adott témáról
szóló, hiperlinkekkel ellátott bejegyzésekbôl
álló, a bejegyzéseket fordított idôrendben
megjelenítô, többnyire szabad, nyilvános hozzáférésû webtartalmak. E definíciót részelemeiben vagy egészében néhány szerzôtársa is
átveszi; a késôbbiekben hasonlót olvasha117
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tunk Szántó Balázs PR-szakembertôl és Pintér Róberttôl is, aki a BME Információ- és Tudásmenedzsment tanszékének oktatója. Eltérve
az általuk követett interpretációs stratégia irányától a közgazdászként és kommunikációs
szakértôként jegyzett Szekfû Balázs a hivemind, vagyis a kollektív intelligencia emberi
megnyilvánulásaként elemzi a blogok által a
Második Hálóban kialakított médiateret, és
egy számomra ijesztô, az 1984-hez hasonló, ám
kapitalista disztópia [antiutópia] vízióját vázolja föl ezzel kapcsolatban.
„A blogokban megtalálható gondolatokat a közösség most megosztja, „közzéteszi”, ezáltal maga
a közösségi tudat válik kutathatóvá, egyes jelenségei kereshetôvé.
A blogolás a globális agy, a globális tudat létrehozásán át annak megismerésén keresztül egészen annak befolyásolásig vezet. A globális tudat
megismerése ilyen módon már ma nem sci-fi, hiszen pl. a keresôszavak statisztikája megmutatja,
hogy ki fog nyerni a helyi megasztáron, vagy melyik üdülôhelyet választják majd inkább honfitársaink.”
Ezek, és más — érzékenyebb — információk
is mind megismerhetôk csupán a keresôszavak statisztikáiból. Fölötlik bennem a kérdés:
Vajon a megfelelô pszichológiai eszközöket felhasználva befolyásolhatóvá, a tôke játékszereivé
válhatnak-e emberek tömegei?
A nyugtalanítóan igenlô választ a felejthetetlen nevû, Damjanovich Nebojsa, az online marketingkommunikáció egyik legelismertebb magyar szakértôjének tanulmányát
elolvasva kapom meg. Céges blogok az üzlet, a
marketing és a PR gyakorlatában c. esszéje
már-már a didaktikus szándékkal íródott katekizmus rangjára tör. E tanulmány egy kicsivel bôvebb lére eresztve akár a blog alapú
piacszerzô és -fenntartó véleménybefolyásolás
megkerülhetetlen jelentôségû tankönyve is lehetne. Részletesen végigveszi a lehetséges
marketinges alkalmazási területeket és aprólékos gonddal ad tanácsot a leendô közönségkapcsolati vezetôknek és PR-bloggereknek.
Tanulmánya elsôsorban a vállalati kommunikációs blogokról szól, fôképp a vállalati márkaépítés eszközeként elemezve a médiumot.
Külön kezeli a cégvezetôk interneten megjelenô naplóit, mivel ezek — véleménye szerint
— az akaratlanul kikottyantott üzleti információk és a keresetlenebb hangnemmel együtt
járó kommunikációs helyzet okán támadási
pontot nyújthatnak az ilyen eszközöket vá118

lasztó vállalkozásokkal szemben. Ehhez nyújt
segítséget e szempontrendszer:
„A blogírásba kezdô cégvezetônek a következôket ajánlatos szem elôtt tartania:
- konzultáljon PR-vezetôjével a blog témájáról, írási stílusáról;
- készítsen saját szerveren igényes megjelenésû
blogot;
- írjon rendszeresen, ha az hetente egyszeri, akkor minden héten legyen bejegyzés;
- engedélyezze a hozzászólásokat (amelyeket lehet moderálni);
- biztosítson értékes és érdekes tartalmakat az
olvasóinak;
- ne használjon keresztpromóciókat, ha csak
nem marketingjelleggel készült a blog;
- legyen ôszinte és következetes.”

Damjanovich Szekfû Balázshoz képest
azonban ad még nekünk néhány évet az antiutópikus vízió valóra váltásáig, hiszen a tömegek e média útján történô befolyásolását
még csak most tanulja az üzleti szféra is.
A Blogvilág — egy mûfaj születése tehát elsôsorban információs technológiai és üzleti
kommunikációs szakkönyv, amely sajátos aspektusból mutatja be és értelmezi az Internet
párhuzamos valóságában megszületett új
mûfajt, a web log médiumát, és példát is szolgáltat erre Dr. Bôgel György vállalati blogjának lenyomatai képében. Egy olyan világ
egy szeletét képezi le, amelyben sokadmagammal bizonytalanul mozgunk, ám ami a fejlett társadalmakban egyre nagyobb jelentôséggel bír: az Internet és az üzleti élet, a pénzcsinálás összefonódásának világát.
A médiummal hobbiból vagy hivatásszerûen foglalkozó olvasókon kívül azoknak is
ajánlom, akik érdeklôdnek e világ iránt, akik
e világban élik mindennapjaikat, és persze
azoknak is, akik célpontjai lehetnek a könyvben leírt üzleti kommunikációs technikáknak,
tehát tulajdonképpen mindenkinek.

Birtalan Ferenc

Az Egynek álmai, avagy Álmoskönyv, Versek Nyilas Attilától

(Miskolc, Szoba Kiadó Könyvkiadó,
2008.)
A kötet címe így csak a gerincrôl, a 154. oldali
impresszumból és a Szabó-Lencz Péter festményének felhasználásával készült borítóról
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rakható össze, ami megelôlegezi a könyv szerkesztésében is tetten érhetôt: a bizonyosság
utolérhetetlenségét, amennyiben versek olvastán egyáltalán felmerülhet a bizonyosság
számonkérése. Lehet, hogy meglepôen hangzik, de nekem a kép visszafogottan-élénk
színvilága múltszázad-eleji-közepi, Harry
Potter-es. Közérthetôbben: találó álmoskönyvborító, hundertwasseres görbe házaival,
elmosódott, sötét árnyalakjaival.
Belül százötven oldal irracionalitás, szürrealizmus, álmok sora, tömege. Olvasva akár
az elejétôl (ahol a Tartalomjegyzék a cikluscímekkel — csak ott — is helyet kapott), akár a ciklikus bontás (tizenkilenc van belôlük, s ezek
címeiben csak háromban nem található az
álom szó valamilyen formája: Fóbiák bugyra,
Királyi többes, és Hadak útja) ajánlását követve olyan közegbe kerülök, amibôl legszívesebben menekülnék. A költô igazolja hitvallását: pontos, ütô, ülô verseket sorakoztat. Esztétikailag, verstanilag minden a helyén van,
mindent tud, amit tudni kell a versekrôl, költészetrôl, s a tudást szolgálatába állítja. Ezek
a tények. Az, hogy ki milyen anyaghoz nyúl,
mikor alkotni akar, teljesen esetleges, vagy csakis az alkotó szándékán múlik. Nyilas úgy kezd
bele a versbe, nehogy véletlenül arra gondoljon valaki, itt véresen komoly dolgokról van
szó, ezek nem is versek: „Amikor apa már nagybeteg volt, s be kellett / menni a faluba, …Az ûrben
vagyok, pontosabban egy ûrállomáson. …Az
álom fekete lyuk.” Ne hagyjuk magunkat megtéveszteni. Hamar rájöhetünk: mi is csak
eszköz, anyag vagyunk egy nagy kirakós játékban, amibôl készül valami, de a választ belülrôl nem kapjuk, nem tudhatjuk meg, miként
a téglák is csak tudatlan töredékrészei egy épületnek, legyen az vár vagy katedrális.
Belemerülve a versvilágba, a folyamatosan
visszatérô kérdésre keresem a választ: miért választotta ezt az utat, kell-e nekem ez a lidércfény, jobb-rosszabb lesz-e tôle a világról alakított képem, segít-e visszacsatolódnom a
valóságba, elfogadhatóbbá tenni az ébrenlétet.
Sorolhatnánk álompéldáinkat, mikor erôszakkal téptük ki magunkat a ránk izzadó rémvilágból, amikor a valósághoz visszatértünk
adott föloldozás
„Be vagyok zárva egy toronyba.
Kín ott lennem, de sehogy sem
bírok szabadulni. Egyszer csak
észreveszem, hogy álmodom ezt.”
(Pillangó)

Nyomasztó versek, s ha csak ezeket ismerném, talán csodálkoznék, miért szentelhet
egy egész kötetet ilyen hangulatteremtéshez
írójuk.
Nyilas Atilla költészete, miként a kötet jelzetten, de talán költôi indulásának is egyik legrégebbi darabja, a Jézus az ôserdôben (1984) mutatja, nem mindennapi világba viszi, kényszeríti olvasóit, navigálja a vers-nemvers irtózatosan keskeny, kényes határán, és nem tér
le róla. „Álmodtam. Álmom szép volt. / Álmomban láttam születni Jézust.”
Azt hiszem, itt kell megállni elôször, igazolandó Szili József fülszövegben írt megállapítását: ez „Nem »álmoskönyv«…álomfejtések,
fejtésmódok gyûjteménye”, s gyakorlatilag már
csapdába is estünk. Akkor mi ez a könyv, mirôl vallanak, beszélnek ezek a versek, mit akar
tôlünk a költô?
Az, hogy valaki álmaiban mindent, mindenkit önmaga teljesít be, személyesít meg —
gondolom —, közhely. A Háromság-ból: „apa,
anya és a szerelemgyermek, / felülrôl látom ôket,
tudom, az az / alacsony vagyok én, mellettem /
apáék jönnek, és tudom, hogy/ mindhárman én
vagyok.” A Néni címû versébôl idézek: „egy
néni lakott ott meg egy macska, / a néni egy kicsit
én voltam, / másztunk föl a házba a létrán,/ magasan volt, sokat kellett mászni”. Teljesen
mindegy, hogy kinek, kiknek az álommeséit
merevíti szövegbe, verssé, leírva megélt Nyilas Atillá-s vallomásokkal állunk szemben,
mégpedig grimmes, megrendítôen félelmetesekkel. Valahonnan innen indult a költészetnek, s jutott mostani, kilencedik könyvéig.
Nyilas ismereteim egyik legtudatosabban
„dolgozó” költôje. Teszi dolgát, mérnöki pontossággal és rend szerint, ami nem egészen az
én ízlésvilágomnak megfelelô (ide kívánkozik
személyes élményem Attilával, egy beszélgetés, mikor bizonyítani kívánta: a költészet
ugyanolyan mesterség mint bármi más: pék,
buszvezetô stb. Nem volt közöttünk teljes az
egyetértés, bár el kell ismernem, a költészet
megbecsültsége semmivel nem jobb az említettekénél (és miért is lenne?), de mint olyan
ember, ki egész aktív életemet egy konkrét
„szakmában”, lakatosként éltem, valahogy
nem tudom elfogadni érvelését. A szakmák
nagymesterei iparmûvészeti territóriumokbaskanzenekbe szorultak. Hol vannak a ma Fazola Henrikjei, Róth Miksái, a rengeteg névtelen mûvész? Ôk költôk voltak, mesterségük
119
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énekesei), de a közöttünk lévô generációváltó idô talán szerény magyarázatul szolgál, bár
nincs különösebb jelentôsége. Megidézve egy
róla szóló költôtársat: „szómágiát ûz”.

Sziszüphosz címû versének hatszor három
sorából:
„meghaltál, februárban lesz
álmodni. Közben idônként
meghaltál, februárban lesz
hét éve! Ô elvigyorodva
bevillan: hogy lehet ez, hisz
hét éve! Ô elvigyorodva

rávágja: Hát úgy nézek én ki?
Meghaltál, februárban lesz
rávágja: Hát úgy nézek én ki?”

Micsoda ambivalencia: mérnök és mágus.
Látó, és Ráolvasó.
Nekem, kinek megadatott, hogy szinte
elsô próbálkozásaitól ráláthattam útjára, könynyebb kimondanom: nem mindenben hiszek Attilának, amit elfogadok Atillától. Ez nem
tudatzavar (az is lehetne), hanem eleve annak
elismerése, ahogy önmagát nevében is megosztotta-megoszthatta annak idején, hogy különbözzön. Ezek a versek, szövegek egyértelmûen az övéi, a sok vendégszöveg, citátum ellenére azok. Az építôkockák-elemek rakosgatása vallhatna iparosra is (költôszakmunkás), de a kész versek szerintem cáfolják alkotójuk ebbéli hitvallását. Mágussá teszik, miként fentebb idéztem. Játszik, mint Weöres,
mint Tandori, mint… Nem vátesz! (ezt, hogy
kedvébe járjak, írom ide.) Egy felnôtt gyerek,
aki önfeledten, halálos-komolyan teszi dolgát
élettel-halállal. Kívülrôl is költôt idéz, mondhat nekem bármit.
Összegezve benyomásaimat Nyilas Atilla
verseirôl, ajánlom azoknak, kik képtelenek
elszakadni a realitás talajáról. Ajánlom azoknak, akik képtelenek kiszakadni az álomvilágból, és végül ajánlom azoknak, kik nem félnek követni egy embert, egy költôt mindennapjaiba, ahol a tér-idô jelentôségét veszti, ahol
a verseké a hatalom átkunkra, áldásunkra.
A versen túl úgyis mindennek vége, a versen túl már semmi sincs.
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„Mikor nagyapád elhalt,
a kutyák harapták a földet
az udvaron és a töltés oldalában,
megérezték a halálát,
megérezték a szagát.”
(A megnyugvás)

Nagy Csilla

(K)egypercesek

(Szirák Péter: Örkény István, Palatinus,
Budapest, 2008.)
Barthes után, a szerzô halála után meglehetôsen kockázatosnak tûnik minden olyan
vállalkozás, amely egy életmûvet nem valamely
irodalomelméleti irányzatnak (ezáltal egy olvasásmódnak) alárendelve mutat be, hanem —
felelevenítve egy mûfajt és egy tradíciót —, számot vet a szerzôi névvel, és a szöveget az azt
megelôzô kontextusok figyelembe vételével
vizsgálja. Élet és mû szoros egymásra vonatkoztatása voltaképp az írói portré mûfajában
is háttérbe szorult — gondoljunk csak a Kalligram Tegnap és Ma sorozatára, amelynek
egyes darabjai elsôsorban a szövegek elméleti-poétikai szempontú megközelítésére, elrendezésére, értékelésére tesznek kísérletet.
Szirák Péternek a Palatinusnál megjelent Örkény-kötete azonban más: egy mûfajt és egy
hagyományt rekonstruál azáltal, hogy eltér, illetve letér a ma jellemzônek mondható útról,
azaz az életmûvet nem a teoretikus alapvetések és módszertanok mentén közelíti, hanem
egy biografikus-mûközpontú, kronologikus olvasatot nyújt. Az eljárás a hetvenes-nyolcvanas évek portréit idézi, de túl is lép ezeken a
megoldásokon: Szirák szakszerûen érti újra azt
a mûfajt, amelyet már kipróbált, és néhány kivételtôl eltekintve bebukott a magyar irodalomtörténet-írás. A szerzô „feltámasztását”
ugyanis ez esetben maga az olvasó kívánja: a
korszakokon át változó értékelési szempontok
mentén kanonizált Örkény-életmû szélesebb
közönséghez való eljuttatása, újraolvasása, és
a pályakép történeti távlatból való komplex újraalkotása idôszerû volt.
Az egyes fejezetek egy-egy téma köré szervezôdnek, kronologikus-biografikus rendben követik egymást, és kerek egészet alkotnak, így a kötet nemcsak a lineáris olvasásra
tart számot, hanem a kézikönyv-jellegû használatra is alkalmas. Az Örkény-életmû egyik
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sajátossága, hogy igen sokféleképpen olvasható,
változatos, ellentétes értékítéletet is jelentô értelmezések terepe lehet, ez a tényezô pedig
mintegy elvárást támaszt az újabb monográfiák felé: a poétikai és ideológiai ellentmondások feloldása szinte megkerülhetetlen, a kánon módosítása, illetve az elôzô kánon(ok)hoz
képest való elmozdulás pedig szükségszerû kérdés. Szirák kötetének az a legnagyobb erénye
és vállalása, hogy a történeti és ideológiai öszszefüggéseket, az életmûvön belüli életrajzi, valamint a poétikai vonatkozásokat, a kánon- és
hatástörténetet komplexitásában mutatja be,
kapcsolódási pontokat tár fel, sokszor egy-egy
gondolatmenet kiindulópontját az ellentmondások, konfliktushelyzetek képezik. Az
egyes fejezetek célja az Örkény-életmû köré
épült kontextusok és beszûkült olvasatok felszámolásával az értelmezôi horizont kitágítása, Szirák a politika és irodalom, élet és mû közötti összefüggéseket sokféleségükben, ellentmondásosságukban próbálja feltárni. Az
elemzések érzékenyen játsszák egymásra az
életrajz meghatározó elemeit, azoknak a mûre
való hatását, miközben a kötet szerzôjének elméleti tudása elkerülhetôvé teszi a mûfajból
adódó problémákat. A biografikus elemek
aprólékos feltárása szerencsére nem telepszik rá a mûelemzésekre, az újraértést szolgálja,
termékennyé téve, aktuálissá az egyébként is
máig élô örkényi textust, amelynél nem választható le megnyugtatóan egymásról élet és
irodalom. Ahogy Szirák számos elemzése bizonyítja, a sorsfordulatok, az ideológiához és
az aktuális értékrendhez való viszony Örkénynél sok esetben nemcsak tematikus, hanem stiláris, mûfaji vonatkozásokat is jelent.
Jó példa erre a Házastársak, amely mind
mûfajiságában, mind poétikai eszközeiben
egyfajta lenyomata a korszaknak: „A 19-20.
századi európai irodalom nagy hatású mûfaji hagyományát, a fejlôdésregény alakzatát ötvözi a szovjet mintájú propaganda-irodalom
»alkalmi« mûfajával, az ún. „termelési regénnyel”. Ez utóbbi az elôzetes ideologikus feltevéseken nyugvó „termelési riport”, vagyis
egy agitatív újságírói megszólalásmód regényesítése, mégpedig elvileg az „idôtlenített”
realizmus ábrázolási szabályai alapján, valójában egy ideologikus-nyelvi konstrukciónak a valóság helyébe állítása révén — a kizárólagosság igényével. (Ez a csere azért is bizonyult könnyen végrehajthatónak és végzetes
hatásúnak, mert a pártállami marxizmus el-

Nagy Csilla: (K)egypercesek

utasította a valóság-konstrukciók versengését,
amennyiben egyetlen „objektív” valóságot
tételezett.” (84—85.)
Szirák elemzéseiben a politikai vonatkozások és a személyes aspektusok felsorakoztatása mindig valamely esztétikai jelenség
leírásával együttesen történik, továbbá viszszatérô kérdés az, hogy mi a tétje a szövegeknek az adott kontextusban, és mi az, ami —
akár az ideológiát tolmácsoló, akár a korai
mûvek esetében — fennmarad, megmarad a
kánon részeként. Az elsô, Tengertánc címû novelláskötet például önmagában nem igazán
jelentôs, azonban a késôbbi mûvek szempontjából, egyfajta hatástörténeti/fejlôdési
összefüggésben új dimenziókat nyithat: „Írásainak teljesítôképessége elmarad ugyan a
kor legjelentôsebb alkotóinak — Kosztolányi,
Márai, Móricz, Tamási vagy Gelléri Andor
Endre — mûveiétôl, ugyanakkor a tárcanovellák tekintetében megnyilvánuló kompozíciós
készsége és stílusbiztonsága kiemelkedô. Novelláinak javából szkeptikus-ironikus alkatra
lehet visszakövetkeztetni, aki ekkor még elsôsorban frivolitásokban nyilvánítja meg a
világ folyvást átalakuló — az évtizedfordulón
mindinkább hanyatlónak, összeomlásban lévônek érzékelt — rendjérôl alkotott véleményét.” (29-30.) A Szirák által kiemelt
kvalitások, mint például a „helyzetteremtés
ötletessége”, megelôlegezik az egypercesek
szemléletét, szcenikáját és retorikáját is, az
ilyen összefüggések feltárása pedig Örkény
személyének, éleslátásának megítélésében is
jelentôséggel bír, az életmûben rejlô „folytonosságot” prezentálja, szemben a Révai-éra
alatt született, a „kommunista üdvtannal”
egyensúlyba hozott mûvekkel. Szirák az ideológiához közelítô idôszak felvázolásához
rendkívül széles filológiai bázist mozgat (a
szépirodalmi és személyes, hivatalos Örkényszövegeken túl nagy számban idéz kortársi
visszaemlékezéseket, dokumentumokat), de
többnyire határozott állásfoglalás nélkül
(amit olykor bizony hiányol az olvasó) helyezi egymás mellé az ellentétes nézôpontokat, amelyek leképezik a szövegek
közéleti-politikai kontextusait, és megmutatják, miként íródik felül az alkotómunka a
napi események és a politikai történések
szintjén, továbbá hogyan relativizálódnak az
értelmezések az olvasás történeti távlatában.
A kötet a fent említetteken kívül számos
egyéb, akár további vizsgálódásra is számot
121

bakonleso:Layout 1

2009.11.19.

13:54

Oldal 122

A Bakon Lesô
tartó problémát vet fel (pl. a szövegalkotási
eljárások genealógiája, a közéleti szerepvállalás kérdése, Örkény image-alakításának tudatossága), amelyek révén a szerzôrôl és
mûvérôl — a lehetôségekhez mérten — globális képet kapunk. Szirák Örkény-könyve
nyelvezetét és gondolatmenetét tekintve is
befogadható, jól használható a nem szakmabeli olvasó számára is, ám a gazdag jegyzetapparátus segítségével a szakmabeli olvasó
is tájékozódhat, egyfajta ugródeszkaként
használva a monográfiát.

Mizser Attila

Mikszáthiratok

(T. Szabó Levente: Mikszáth, a kételkedô
modern, L’Harmattan, Budapest, 2007.)

„Itt lépnek be a képbe az írók”
Angyalosi Gergely

T. Szabó Levente monográfiája — hasonlóan
több, az utóbbi években megjelent fontos kiadványhoz és tanulmányhoz, pl. Hajdu Péter
mûveihez — a Mikszáth-életmû újraolvasására tesz kísérletet. A könyv kilenc fejezete egyegy, az életmûbôl eredô elméleti problémára
keresi a választ, többnyire egy-egy ismert, kanonikus szöveg segítségével. A kérdésfelvetések az irodalom- és a társadalomelmélet körét érintik, ezt jelzi a könyv alcíme is (Történelmi és társadalmi reprezentációk Mikszáth
Kálmán prózapoétikájában).
A századforduló prózapoétikájáról, az én
meglátásom szerint, ezidáig szerény tételben
születtek alapos, a korszakot megfelelôen ismerô, ugyanakkor potens irodalomelméleti ismerettel felvértezett, annak szakirodalmát
kellôképpen feltérképezô, azzal szakszerûen
számoló teoretikus munkák. T. Szabó Levente
számára ez külön kihívást jelent, jelenthetett;
hiszen Mikszáth esetében meglehetôsen ambivalens a konstelláció, mivel az ô közismert, kvázi kanonizált-kanonikus szerepe a
magyar irodalomban mindegy predesztinálja
azt a körülményt, miszerint bizonyos distanciával kell, kéne közelednünk egy hasonló
résztvevô felé, különösképp, ha a modernitás
is kontextusba kerül, és Mikszáth személyét
eddig mellôzô elméleti munkák szerepet kaphatnak, játékba kerülnek.
Mikszáth címben megfogalmazott „modernsége” több szinten is értelmezhetô: egy122

részt a szövegalkotói eljárások modernségére
utal, például az Új Zrínyiász esetében (a történettudománnyal szembeni kétely eredménye
a fikció és valóság feszültségének felismerése
és irodalmi alkalmazása), másrészt Mikszáth
személyének, társadalmi pozíciójának, illetve
„írói mivoltának” modernsége is megjelenik
(T. Szabó olvasatában Mikszáth a korban
szokatlan szabadúszó értelmiségi pozíciót
vállalja fel). A tematikus problémák is modernnek tekinthetôk (pontosabban olyan
problémák válnak az irodalom tárgyává Mikszáthnál, amelyek vizsgálata késôbb lesz igazán jellemzô, pl. ôrület, erôszak, irodalmi siker stb.) A politikai szövegek vizsgálata,
amelyre T. Szabó egy fejezet erejéig vállalkozik, különösen izgalmasnak bizonyul, és hiánypótló is. A közéleti jelen, a politikai nyilvánosság fogalmának bevonása az értelmezésbe, valamint a politika és irodalom viszonyának modern megközelítése fontos, gondolatébresztô megállapításokat eredményez.
A kötet újdonsága a kérdésfelvetésekben
rejlik: T. Szabó könyve a modern Mikszáthkutatás egy újabb állomásának tekinthetô,
amelyben a Mikszáth-olvasás újabb perspektívája tárul fel. A kilenc fejezetben a szerzô inkább csak érzékeltetni szándékozik az interpretációk létjogosultságát, a mûelemzésekkel
mintegy illusztrálja Mikszáth prózájának,
gondolkodásmódjának modernségét, aktualitását, illetve a mai olvasásmódokra való
nyitottságát. A kötet nem tekinthetô olyan értelemben egységesnek, hogy egy egységes
portré megalkotását hajtaná végre — talán
nem is célja, azonban a fogalmak, tézisek, eljárásmódok és reprezentációk egymásra vonatkoztatása mindenképp gazdagítaná a Mikszáthról alkotott képet. Azonban így is, természetesen, terepet adhat a könyv a késôbbi
kutatások számára.
A Tót atyafiak és A jó palócok történeti poétikáját bemutató fejezet például a mûfajszempontú vizsgálódás mellett a hely poetizálásának módszerét („a régió ciklussá írását”)
vizsgálja, amely már önmagában izgalmas
kérdésfelvetés. Azt is bemutatja, az értékkonstrukciók hogyan, milyen poétikai eszközök segítségével válnak nyilvánvalóvá, a lokális viszonyok milyen módon jelennek meg
Mikszáthnál. A Noszty fiú esete Tóth Marival nagyon izgalmas olvasásmódot kínál, a látás per—
spektivitása kapcsán, ez a mediális megközelítés merészségrôl ad számot. Nemcsak mûe-
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lemzésrôl van szó, hanem a kontextusokat is
közli, pl. fényképezésre vonatkozó adalékok
és a realizmus fogalma egyaránt újra definiálódik. Ezek a példák talán megfelelô módon
mutatják, hogy miért kiváló és hiánypótló
munka T. Szabó Levente könyve. A monográfia szinte párhuzamosan veszi azokat a
problémákat, dilemmákat, amelyek a pályaképben, annak hatástörténetében és irodalomtörténetünkben, irodalomtörténet-írásunkban felvetôdnek (mint példának okáért
a detektívregény, populáris irodalom vs. magas irodalom elfogadásának kérdése).
Ami esetleg hendikepként jelentkezhet T.
Szabó munkájában, az a fogalomhasználat
idônkénti laza kezelése, alkalmazása. A befejezés, a „Mikszáth, a kételkedô modern” címû
zárófejezet itt válik igazán izgalmassá. Meglehetôsen vitatható kérdésfelvetés az, és talán
így többet is érdemelne, hogy miként is értsük a modern mára „laza” terminusát, kapunk
ugyan támpontokat, hogy itt nem igazán az
idôben újat jelenti, hanem a minôségben
megnyilvánuló újként manifesztálódik, de
ehhez részint csak a lábjegyzetekben olvashatunk szakirodalmat, eligazítást (Ignotus, Calinescu fogalomtörténeti meghatározásait példának okáért). Igazán fájó hiány a Mikszáthtal kapcsolatos „modern (posztmodern) kori
irodalom” lecsapódása kapcsán az épphogy beférô, és meglehetôsen aránytalanul szerepeltetett Esterházy Péter (21.), aki igazán nagyobb
terjedelemben kaphatna helyet egy monográfiában, amely a már említett alcímet viseli.
S feltûnô még például Grendel Lajos eddigi
munkásságának teljes hiánya, a hiány okát
megkerülhetetlen kérdôjellé rajzolja egy olyan
mûben, amely állítása szerint „behatárolja a
modernizációs folyamatokat” (310).
De így lehet, hogy az ’átírás’ még folyamatban maradt, és majd valószínûleg itt lépnek egyszer a képbe ezek az írók...

Nákó Zsejke

Vasfüggöny a szívekben

(Handó Péter: Alvó konfliktusok mezején —
Interkulturális kapcsolatok Sóshartyánban,
Palócföld könyvek, Salgótarján, 2008.)

Érdekes könyv került kezembe, nem véletlenül, de épp jókor, amolyan kormagyarázat. Elolvastam, nehéz volt, nem a szöveg, sokkal inkább az, amit elárult, kicsit suttogón, kicsit fél-

Nákó Zsejke: Vasfüggöny a szívekben

ve, elárulta azt, amit mindenki tud, aki cigányok lakta területen él, de mégsem akarja bevallani, kimondani. Kicsit olyan ez, mint az
az ôsi babona, hogy nem mondjuk ki a gonosz
nevét, mert azáltal megteremtjük. Handó Péter kimondta, még ha alszik is a szörny, de van.
Konfliktus ember és ember között: cigány és
magyar között. De miért?
A kötet egy alapos tanulmány, amely a szerzô hosszú évek alatt szerzett tapasztalatait és
kutatásait tartalmazza a sóshartyáni (Nógrád
megye, cigány többségû kis falu) cigányokkal
kapcsolatban. A velük élt sajátos közösség méltán teszi hitelessé ezt az írást. Mindenekelôtt
a kulturális antropológia módszereivel közelít a szerzô a felvetett problémához, de az általa átélt dolgok ivódnak bele a lapokba és elevenednek meg az olvasás folyamán. Unalmassá
is válhatna a tudományosság és a pontos leírások, ha a szerzô nem figyelne mindvégig
arra, hogy az egyszerû, antropológiai ismeretektôl mentes ember számára is érthetôek legyenek a miértek, a sorra felbukkanó kérdések.
Van-e cigánykérdés? Ami még fontosabb,
mi az a cigánykérdés? S ha már itt tartunk,
van-e magyarkérdés, rákérdezhetünk-e önmagunkra, vagy másokra azáltal, hogy kizárjuk magunkat a másik közösségébôl? Nincs
külsô pillantásunk világunkra, országunkra,
hiszen benne élünk, szóval, ha van is cigánykérdés, akkor azt mi hoztuk létre és nekünk
kell megválaszolnunk. Handó Péter, véleményem szerint, ezt a már rég várt választ igyekszik objektíven megadni, mindazoknak, akik
intellektuálisan közelítik meg ezt a kérdéskört.
Aki a kezébe veszi a könyvet, egy szépen kiterebélyesedett szakdolgozatot tart a kezében,
nyelvezetén mindvégig érezhetô tehát az a
hangnem és stílus, amit ez a mûfaj megkövetel, de meglepetésemre a könyv olvasmányos,
leginkább a rengeteg személyes tapasztalatnak,
„sztoriknak”, interjúknak köszönhetôen. A
lábjegyzetek olykor ultratudományos volta pedig szinte kivétel nélkül indokolt, sokat segít
a cigányság „kulisszatitkainak” a megértésében. A könyv számomra talán egyik legnagyobb alapigazsága, hogy „ahol etnikai különbség
van, ott megjelenik a konfliktus”. A cigány-magyar együttélés 300 éves múltra tekint vissza.
A magyar emberben kialakult sztereotípiák ôrlik a két etnikum közti kapcsolatokat, és ezt
a helyzetet a rendszerváltás csak rontotta, ahol
pedig most tartunk, az mindenki számára is123
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mert, mindenkinek napi téma, mert ha cigánykérdés nincs is, véleménye a témával kapcsolatban mindenkinek van, pro és kontra
egyaránt.
A tanulmány jól felépített struktúrája kronologikusan végigvezeti az olvasót a cigányság történetén, életén, kezdve onnan, hogy kezdetben mivel keresték a kenyerüket a cigány
emberek. A szerzô bemutatja a hagyományos
cigánymesterségeket: kovács, lókupec, zenész, kosárfonó stb., majd rávilágít arra, hogy
özönvízként mosta el az integráció további lehetôségeit a cigányoktól a rendszerváltás. Az
emberekben megerôsödtek a faji elôítéletek,
a cigányság marginalizálódott, de nekem jobban tetszik az a kifejezés, hogy mi magunk tettük ôket a margóra, és onnan valahogy azóta
sem tudnak szabadulni, vagy mi nem engedjük ôket.
Érdekes adatokkal szolgál a könyv a magyarországi cigányság számáról. Míg 1863-ban
hatvanötezerezer fôt számláltak, addig 2003ban 570-600ezerre nôt a számuk, tehát megkilencszerezôdött. A sóshartyáni viszonyokat
tekintve még beszédesebb ez az arány, 23 fôrôl 565 fôre nôtt a cigány lakosság száma, ez
a 24,56-szorosa. Sóshartyán azonban a fennálló helyzet ellen elég drasztikusan tiltakozik
(de ez nem csak Sóshartyán sajátja): vannak
a többségében magyarok által lakott területek
és a cigánytelep. A teljes elutasítás manifesztuma egy láthatatlan vasfüggönnyel elválasztott két territórium.
A sóshartyáni oktatás mélyrepülésrôl is olvashatunk a tanulmányban, a kezdetben oly
szépen felfelé ívelô színvonalas helyi általános
iskolából sorra vették ki a gyerekeiket a magyar szülôk és járatták ôket városi iskolába, ezzel elkerülve az egyre gyakrabban elôforduló
cigány-magyar összetûzést. A teljesen cigányok
által látogatott iskola azt az eredményt produkálta, hogy 1996 óta egyetlen ott végzett diák
sem jutott el az érettségiig, ami döbbenetes. Talán nem meglepô, hogy ez az elsô olyan év, amikor már egyetlen magyar gyerek sem iratkozott be a sóshartyáni általános iskolába.
A könyv egyik legtöbbet mondó fejezete a
cigány-magyar gazdasági kapcsolatról szóló
rész, melyben a magyarok által kínált hitelek
több formájában ki is merül a gazdaság és a
kapcsolat: áruhitel, pénzkölcsön, idôszakos
munka, és a legemberibb kihasználás: a keresztszülôi kapcsolat, aminek a története
mindez idáig számomra ismeretlen volt, nem
124

is tudtam ennek a hagyománynak a létezésérôl, és eddig elképzelhetetlennek is tartottam.
Nevezetesen arról van szó, hogy cigány szülôk magyar keresztszülôt választanak gyermeküknek, így szerezve presztízst a faluban.
A magyar keresztszülô persze nem „ingyen”
teszi, neki ezért védelem jár. Kicsit olyan olaszos családfelfogás, de ám legyen. Ez a szokás
természetesen már kihalófélben, hacsaknem
már felejtésben van.
Egy másik nagyon érdekes, nagyon beszédes téma a szexualitás témaköre, ahol is a szerzô arról beszél, hogy a vegyes (cigány-magyar)
kapcsolatokban melyik fél felé billen a mérleg nyelve az asszimilációt tekintve. Nem
meglepô, de kicsit szomorú ránk, magyarokra nézve, hogy kivétel nélkül a cigányság az,
aki befogadóbb és elfogadja a vegyes szerelmet,
míg a magyar közösség inkább kiveti a magyart
saját társadalmából, mintsem, hogy befogadjon egy cigány etnikumút. A cigányokkal
való érintkezés, mint „lemoshatatlan bélyeg”
jelenik meg a magyar emberek felfogásában,
ami, valljuk be, nem sok szolidaritásról árulkodik.
A cigányság életét minden oldalról átfogó
tanulmány kitér többek között a vallás és hit
kérdésére is. Meglepôdve tapasztaltam, hogy
a cigányság körében a kereszténység felvétele eltûnôben van. Olvashatunk még egy s talán az egyetlen olyan közösségi alkalomról a
faluban, amikor romák és magyarok „érintkeznek”, ez pedig a majális, de sajnálatos módon a cigány és a magyar fiatalok között itt is
mély szakadék húzódik. Figyelemre méltó továbbá a roma-roma kulturális különbség témakör, melyben a sóshartyáni cigányok egyedi helyzetérôl olvashatunk. Nem viselik magunkon a lovári cigányok jegyeit, archaikusabbak annál, rég asszimilálódtak. A 40 éven
aluliak, bár értik a cigány nyelvet, nem beszélik, csupán egy-két cigány szót vegyítenek
magyar beszédükbe. Viseletük, mint általában
a cigány viselet a magyarok szemében: diszharmonikus a színhasználatát tekintve. A romák vendéglátása pedig messzi földön híres,
egyik legmegmosolyogtatóbb rész a könyvben,
amikor a szerzô leírja ezzel kapcsolatos személyes tapasztalatát.
A tanulmány utolsó fejezete, mely méltó,
mély és nagyon szemléletes befejezése az írásnak, az „Egy szalmalángnyi klubélet története”
címû fejezet, amely talán napjainkban bármelyik hasonló kezdeményezésre igaz lehet,
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abban azonban kételkedem, hogy sok hasonló próbálkozás lenne. Ha van még ereje az írott
szónak, remélem, hogy ezek megtalálják azokat a szemeket, füleket, akiknek szólnak.
Egy „akcióantropológus”missziója, aki
nem a világot akarja megmenteni, csak azt az
ötven vagy talán több sóshartyáni fiatalt kicsit
boldogabbá, kicsit elfogadóbbá tenni, hogy ne
féljenek az élettôl, mert mindenki az, ami, nem
az, amit ráolvasnak. De ha sokáig suttognak
a füleikbe, hogy márpedig te ez meg ez vagy,
elhiszik, ôk is elhitték, és itt fulladt kudarcba minden, pedig szép eredményeket lehetett
volna elérni. Ez a fejezet egy történet arról, hogyan fulladt kudarcba egy olyan kezdeményezés, amely a cigány fiatalokat kívánta a magyar fiatalokkal vegyíteni. Handó Péter megpróbált közös délutáni, hétvégi programokat
szervezni nekik, hogy ne legyen az a láthatatlan
és áthidalhatatlan fal a két közösség között. S
bár mutatkozott is némi igény mindkét fél részérôl (leginkább a cigány gyermekek részérôl), az ott élô magyar felnôtt közösség igyekezett démonizálni az eseményeket, ezzel kivetítve a gyermekek közösségére saját tapasztalataikat, ami persze a felnôtt világból

Nákó Zsejke: Vasfüggöny a szívekben

ered: magyar és cigány békében nem fér meg
egymás mellett.
Mégis volt eredménye mindennek: ez a
könyv, melyet megérte elolvasni, azért, mert
végre többet tudok egy etnikumról, mely itt
él az én városomban, Mátészalkán is, mellyel
nap mint nap érintkezem, és másképp nézek
rájuk, mert tudom, vagy legalábbis sejtem,
hogy ôk hogyan néznek ránk. Félnek. Most
már tudom: ebben hasonlítunk. A félelmünk
a közös bennünk. Félünk egymástól, mert
egyikünk sem tudja, mire képes a másik. És
ez az a konfliktus, amit le kell írni, mert ha leírom, talán nem megteremtem, hanem elpusztítom. A félelem a felismeréssel talán eltûnhet.
A rovat állandó támogatója
Líra Könyváruház

Nyíregyháza, Bocskai út 1.

Líra és Lant Tanáruda Könyvcentrum
Nyíregyháza, Bercsényi utca 5.
Novella Könyvesbolt

Mátészalka, Bajcsy-Zsilinszky út 23.

A Ratkó József-díjat
2009-ben
Tóth Erzsébet
költô, író, publicista kapta.
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Mogyorósi László
Iserlohni napló
(részlet)

Iserlohn, Altstadt 42, július 16. csütörtök
Jót fog tenni az úszás ebben a nyomasztó hôségben. Az interneten megnézem a
menetrendet, 14:58-kor indul a 13-as a Stadtbahnhof-tól. Akkorra oda is érek, de valamit elnézhettem, mert kiderül, hogy már hét perce elment.
Egy idôs nô nézegeti a menetrendeket, néhányszor rám sandítva végigmér, aztán
megszólít. Azt szeretné tudni, melyik busz megy a Seilerseebad-ig és mikor. A 13as, válaszolom, legalábbis legutóbb azzal mentem. Soknak találja, hogy ötven percet
kell várni a következôre, tovább forgatja, tanulmányozza a menetrendek négyszögét
az oszlopok körül, másoktól is érdeklôdik, míg férje a túloldali peronon bóklászik
tanácstalanul. Aztán újra odajön hozzám, hogy a 14-es is arra megy. Megköszönöm
az információt és én is megnézem a menetrendet. Valóban, és az húsz perccel korábban indul. Néhány perc múlva a nô újra megszólít: a 14-es nem a Seilerseebadhoz megy, hanem a Seilersee-hez, de reméli, onnan már könnyen eljut úticéljához.
Ebben a melegben észre sem vettem az elôbb a különbséget a két megálló között.
„Úszni megy?” — kérdezi. Ôk is járnak néha. Merôen bámul az arcomba; vajon észrevette, hogy külföldi vagyok, és szórakoztatja a helyzet, vagy tényleg helybelinek
gondol? Fel-felpillantok a táblára, ami a következô öt busz indulását jelzi, a kocsiállást, az idôpontot, és hogy hány perc van még indulásig. Fél négykor megérkezik
a 14-es, a nô felszáll a férjével, de elôbb még visszanéz, én nem megyek-e. Mondom,
hogy inkább megvárom a 13-ast.
Már régóta járkál fel-alá a pályaudvaron egy 13 év körüli fiú, vesz valamit a restiben, dühösen forgatja, rángatja a menetrendek négyszögét, afféle szépfiú ápolt
egyenes szálú, dús szôke hajával, pólóban, bermuda nadrágban, a fiatalokon gyakori, mintás tornacipôben, vállán átvetett pántú táskával. Ô is a Seilerseebad-nál
száll le, de nem az uszodába tart, bizonyára a strandra.
A víz szinte azonnal felfrissít. Ezúttal középen mászok be a medence falára rögzített létrafokokon. Úszom egy hosszt, majd még egyet, vissza. A medence végén, a
legmélyebb részben úszásoktatás folyik gyerekeknek, egy középkorú férfi egész testét borító fekete úszóruhában tréfálkozva osztogatja utasításait. Lazításképpen, szokásomhoz híven, háttal a medence falának simulok kinyújtózva. A sarkamnál a
mélyben valami szívóhatást érzek, de nem rántom el a lábamat, teljes biztonságban
érzem magamat ebben a hipermodern létesítményben. Valami éleshez ér a sarkam,
ami megszúr. Nem törôdöm vele, ugyan mi baj történhetne itt? Úszom még két
hosszt, de érzem, hogy valami nincs rendben. A víz színe fölé emelem bal lábamat,
amibôl két tûszúrásnyi ponton vér tör elô. A víz alatt nem vérzett, de így akkor sem
maradhatok a medencében. Kiszállok, a medence elején két úszómestert látok, feléjük igyekszem. Elkezdem nekik hadarni, mi történt, de felesleges is, a lábamra
néznek, ami csupa vér. Bekísérnek a tér sarkán lévô személyzeti szobába, ami a medencére nyíló nagy üvegablakaival, monitorjaival inkább egy ûrsikló pilótafülkéjére
emlékeztet.
Egy fiatal nô látja el a sebemet, elôször csinál ilyet, én vagyok a vizsgadarabja,
mondja. Papírtörlôkkel többször fel kell itatnom az ömlô vért, majd jégakkut hoz,
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azt kell a sebre szorítanom. Megkérdezi, szedek-e véralvadásgátló gyógyszereket.
Fertôtlenítô sprayt fúj rá, és leragasztja, de a ragtapasz a jegelés ellenére is átvérzik.
Összevérzem a nô kezét, aki mindvégig megôrzi hidegvérét, kesztyût keres a szekrényben, nem talál, aztán valahonnan mégiscsak kerít egy párat. „Lehet a legjobb
szeretôd, / végül is összevérez” — jutnak eszembe Pilinszky sorai.
A gyerekeket úszni tanító edzô jön be izmos testével, száraz poénjaival („Le kell
amputálni”), egy a versenysportból kiöregedett sportman. A mûanyag széken ülve
tehetetlenül görnyedek elôre, a jeget sarkamra szorítva. Ez nem volt benne a programomban! — lázadozok magamban. Ezt a programot bizonyára magasabb helyen rendelték el. Ugye megmentesz? — suttogom zokogva, mert elvakított eleven sebem.
Ahogy Kafka falusi orvosa hajol az ifjú sebe fölé, úgy szemléli az edzô vérzô sarkamat. Achilles pontomon egy ujjbegynyi seb keletkezett. Rózsaszínû, sok árnyalattal, a mélyén sötét, a szélei felé világosabb, a közepe lágy, benne itt-ott alvadt vércsomók,
nyitott, akár egy felszíni bánya. Ilyen távolról. Közelebbrôl még súlyosabb az eset. Szegény
ifjú, rajtad nem lehet segíteni. Megtaláltam a te nagy sebedet; ez a sarkadon nyíló virág
elpusztít téged — sajnálkozik.
Vissza kell mennem a tengeri angyalaimhoz — búcsúzik el végül. Az egyik úszómester rövid idôközönként egy hosszú rúd segítségével mintát vesz a medence vizébôl, és kis üvegcsékben egy rekeszbe rakja. Ápolónôm azt kérdezi, hol tanultam
meg ilyen jól németül. Némettanár vagyok — válaszolom. „Valami közöm nekem is
van a nyelvekhez” — mondja, angolt és franciát tanul, fordítani vagy tolmácsolni szeretne. „És mi köze a nyelvtanulásnak az uszodához?” — mosolyodom el, arccal félig
még mindig a föld felé. „Itt keresem meg, mondjuk úgy, a fagyira valót” — hangzik
a válasz, éneklô hanghordozásában. Rövidnadrág és póló van rajta, viszonylag alacsony és karcsú, van benne valami Leni és Frida jelentéktelenségébôl, amit a gondoskodás melege és valami tárgyilagos hûvösség tesz mégis széppé. Mennyi benne
a humanizmus, és mennyi a munkaidô alatti kötelességtudat? Már többször mondta,
hogy üljek le kint, de a vérrel nem akartam megijeszteni a többi vendéget; miután
keresztkötéssel bepólyál, nem maradhatok tovább. A fônöke csak tíz perc múlva jön
vissza, ezért neki tudom csak megmutatni a helyet, ahol megsérültem. Kiselôadást
tartok a magához szippantó rácsról, magam sem tudva már, nem képzelôdés-e az
egész. Kötelességtudóan végighallgat. „Danke für die Pflege!”* — köszönök el, mielôtt ô szó nélkül jobbra fordul az uszoda „fedélzetére”, én pedig balra, a kijárat irányába. Nem jutott eszembe a megfelelô szó, Versorgung**-ot kellett volna
mondanom ebben a szituációban, szívem szerint pedig még inkább Fürsorge***-t.
[A szövegben szó szerinti és torzított formájú idézetek találhatóak Franz Kafka
Egy falusi orvos (Ein Landarzt) címû elbeszélésébôl. A szó szerinti, kurzivált idézetek Gáli József fordításából valók.]
Iserlohn Nyíregyháza német testvérvárosa, Észak-Rajna-Vesztfáliában található, Dortmundtól mintegy 20 kilométerre. Kilencvennégy ezer lakosa van. A Nyíregyháza és Iserlohn közti testvérvárosi kapcsolatok 20. évfordulója alkalmából az ún. Stadtschreiber („a város írója”) projekt
keretében egy német írónô, Regina Lindemann töltött tavasszal egy hónapot Nyíregyházán, majd
Mogyorósi László utazott júliusban egy hónapra Iserlohnba. Feladatuk az volt, hogy irodalmi eszközökkel ábrázolják vendéglátóik városát. Ehhez elsôsorban a napló-formát választották.

Köszönöm az ápolást!
Ellátás
***
Gondoskodás
*

**
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Velina van der Gaag
Hazaút

Ôsz
Melegszívû éj
Az égen a telehold
duzzadt fénycsomója.
Bükkfák vetkeznek
Levelek leplébe burkolózik
a sápadt aszfalt
A kocsim elpirul
Kocsim ülésén

Kocsim ülésére, mellém
tükörképeid vetíti a hold,
jelenléted emlékét
életre hívja újra
Mióta már, hogy mellettem ültél
árnyakat hátrahagyva?
Az éj taván
tükörképeid csillámlanak
Játszik velem a hold
Kabátomba burkolom
hûlt helyed,
de kocsimból emlékedet
kitenni nem tudom
Alkony

Gyere ki velem a nyár keresztútjára,
oda, ahol a gyengéd, ôszies esô
és a ziháló rét
szakadatlan csókokkal halmoz el.

Nyújtsd ki értem a kezed
túl a szelek lakta házon,
ott, hol a félelmek az érintéstôl
színes levelek jelmezében
hanyatlanak tánc közben a földre egymás után.
Végy nôül
a nappal hálószobájában,
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mikor a fiatalarcú Hold
a karcsú Napot
álomszép alkonnyá öleli át.
Hóesô

Hó és esô
hibridje
cseppek sokasága hull
ahogy nagy pelyhekben a hó
szakadatlanul mint az esô
szétmázgálódva
a szélvédôre
mint eltévedt emlékek
nem a tieid
nem is az enyémek

Fordította Mogyorósi László

Gustave Doré: Orlando Furioso 58
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Regina Lindemann
Karolin

Karolin csak úgy hívta: a gyújtópontom. Ezt elôször viccesnek találtam, késôbb már
csak a szorongást éreztem, ami elfogott tôle. Karolin gyakran mondott dolgokat,
amik szorongást keltettek bennem. Amikor idôsebbek lettünk — amikor idôsebb lettem, rájöttem, hogy sokszor egyszerûen csak arról volt szó, hogy nem értettem ôt igazán.
Mikor elôször beszélt errôl a gyújtópont-dologról, tizennégy évesek voltunk. A
szobában ücsörögtünk, abban a szobában, amiben az anyja tartott rendet. Náluk
mindenki csak „Karolin szobájaként” beszélt róla, pedig ô ott is éppoly kevéssé lehetett önmaga, mint a ház többi részében. Karolin nem szerette az ôsrégi bútorokat,
sohasem tehetett a falra posztert, még egy szekrényt sem tolhatott odébb. És az anyja
mindennap kitakarított nála, a szekrényeket is beleértve. Mióta kidobta a szemétbe
azt a követ, amit Karolin és én kettévágtunk, hogy a megfelezett kô darabjai mindig egymásra emlékeztessenek minket — tíz évesek voltunk, a kô felszíne nagyon
sima volt —, azóta Karolin holmijai közül néhányat magamnál ôrizgettem.
Az íróasztalánál ültünk, nem sokkal karácsony elôtt lehetett, mert az egyik adventi koszorúban egy vastag kék gyertya égett. Karolin kiegyenesített egy gémkapcsot, és beletartotta a gyertya lángjába. „Csak a móka kedvéért.” Még az is
szórakoztatott, mikor a lángot zöldre színezte a réz. Aztán már egyenesen izzott a
drót vége, mikor Karolin kihúzta a lángból. Esküszöm, hogy fogalmam sem volt,
mire készül, különben megakadályoztam volna benne, vagy legalábbis megpróbáltam volna visszatartani. Habozás nélkül végighúzta a drót izzó végét a könyökhajlatán. Égett szag terjengett, valósággal büdös volt, és ezt Karolin is érezhette, mert
kirángatott egy fiókot, és dezodort permetezett szét a szobában. „Anyám azt mondta,
ne játsszak a koszorúval, különben elveszi.”
Aztán az angol szavakat kérdeztem ki tôle: „a miliô — the mileu, a városnegyed —
the district, a gyújtópont — the burning point”.
„Nem”, mondtam, és rögtön ki is javítottam: „the focus”.
Karolin nevetett. „A fókusz az valami olyan, ami magára vonja a tekintetet. A
gyújtópont esetében inkább elfordítják a fejüket az emberek, nem gondolod?”
Ezen egy pillanatig eltûnôdtem. Volt abban valami, amit mondott. „De
akkor a te ’burning pointodra’ ez nem érvényes. Mikor elkezd égni, mindenki odanéz.”
„De ha máshol ég valami, az jó a város többi részének.” Meg kell mondjam, néha
nem tudtam követni Karolint, de most legalább ezt az egyet megmagyarázta. „Ha az
elôvárosban lángolnak az autók és a házak, akkor a probléma ottmarad. Ott a legnagyobba forróság, és ettôl még minden más hely hûvös marad.” És akkor megmutatta, mit is nevezett a maga gyújtópontjának. Addig a pulóvere ujja eltakarta.
Egészen kivörösödött és kisebesedett, mintha a forró gémkapcsot azóta már többször
is hozzányomta volna.
Erre nem tudtam mit mondani, de szerencsére épp bejött az anyja. Veszekedni
kezdett velünk, mert a dezodor illata mögött rögtön megérezte az égett szagot. Azt
gondolta, hogy a tûzbe fújtuk a sprayt, és kiselôadást tartott robbanástól letépett ujjakról. Szó nélkül hallgattuk. Kényelmetlenül éreztem magamat, mert végig úgy
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tett, mintha ezt egyedül Karolin követhette volna el, és én ártatlan lennék, mint a
ma született bárány. De mindent végighallgattunk mukkanás nélkül. Ilyenkor úgysem volt értelme ellentmondani neki. Valójában sosem hitt Karolin szavainak, csak
annak, amit a félinformációiból összerakott magának. Amibôl többnyire az jött ki a
végén, hogy Karolin valami olyat tett, ami helytelen. Az évek folyamán már hozzászokhattunk ehhez.
Ettôl a naptól kezdve tudtam Karolin gyújtópontjáról, ami meg is maradt egészen addig a végzetes napig. Rajtam kívül nem látta senki, hiszen egy egészen apró
pont volt csupán a karja belsô oldalán. Két évvel késôbb, mikor Karolin beleszeretett Ulliba, a pont néhány hétre elhalványult. Ulli a télen Antjéval járt, és Karolin
mindig hosszú ujjú pulóvert viselt, még edzés közben is.
A következô nyár volt az utolsó, amit együtt töltöttünk. Utána Karolin megkezdte
a gyakorlati képzést egy fogorvosnál, én meg továbbra is suliba jártam. Már nem
töltöttük minden szabad percünket együtt, de hébe-hóba még találkozgattunk. Karolin nem volt boldog. A temetése egy szeptemberi napon volt. A karjába fecskendezte az egyik érzéstelenítôszert. Néha még ma is azt kérdezem magamtól, vajon a
tût a gyújtópontjába szúrta-e.
Az anyja a sír mellett pityergett, mielôtt a földet ráhányták a koporsóra. A halotti
toron mellette ültem. Így hallottam, mikor arról beszélt, hogy Karolin az Ulli iránt
érzett reménytelen szerelembe halt bele, és hogy ezért a fiút fel kellene jelenteni.
Micsoda badarság! Karolin már csaknem túl volt Ullin, és a srác sem tehetett
róla, hogy nem szerette. Karolin nem Ulli miatt volt boldogtalan, ô egyébként is
egy boldogtalan ember volt. Ez az ügy Ullival szomorúvá tette, de nem vitte sírba.
A mindennapos munka a fogorvosnál adta meg neki a végsô lökést, mondjon bárki
bármit. Mindig is félt a fogorvostól, már a rendelô szagát és a fúró vijjogását sem
bírta elviselni. Azon az utolsó nyáron egymás mellett feküdtünk a strand gyepén, és
én megkérdeztem tôle, miért épp ott akar dolgozni. Mint már említettem, Karolin
elég különös lány volt, és arra gondoltam, az az ötlete támadt, hogy így próbáljon
meg úrrá lenni a szorongásán, ez az, amiért odament. Vagy valami ilyesmi. De nem
ez volt az oka. A kérdésemre csak egykedvûen vállat vont: „Az anyám szerint ha
már egyszer nem lehetek orvos, legalább csináljam ezt.”
„De hát mit szeretnél igazából?”
Erre felderült az arca: „Szívesen dolgoznék állatokkal. Gyakorlatra esetleg járhatnék a helybeli állatkertbe, aztán idôvel átmehetnék egy nagyobb városba. Akkor
már nem is kellene többé otthon laknom. Vagy ami még jobb, állatokat készíthetnék
fel filmszereplésre. Tudtad, hogy ezzel már külön farmokon foglalkoznak? Ez tetszene.” Míg errôl beszélt, a vonásai egészen ellágyultak, és én jól el tudtam képzelni
egy ilyen pályán. Angyali türelme volt az ilyesmihez. Még az én házinyulamat is rávette, hogy úgy ugráljon a Barbie farm kerítésén át, mint egy versenyló. Mindig is
akartam adni neki egy tengerimalacot vagy egy hörcsögöt, de az anyja nem tûrte a
lakásban az állatokat.
„Akkor meg miért nem ezt csinálod?”
Megvakarta a karját: „Az anyám azt mondja rá, ostobaság.” Aztán felpattant, és
felszaladt a trambulinra.
Karolin anyja idôközben elköltözött. Beperelte Ullit, és elvesztette a pert. Utána
azt mondta, nem akar tovább itt élni, ahol minden Karolin reménytelen szerelmére
emlékezteti. A mai napig nem tud Karolin gyújtópontjáról, legalábbis ezt állítja.
Fordította Mogyorósi László
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Nagy Zsuka
Laudáció helyett

(a Ratkó-díjas Tóth Erzsébet)

Ismeretlen könnyû szívvel sétáló kamasz vagyok. Magyarázom a világot. Mítoszokat teremtek.
Képzelek antropomorf isteneket, ízlelek egy nyelvet, tesztelem a képzelôerôt.
A lyra visszakísér barlangokba, fûszagú, avarszagú földre. A gyökereimet, önmagamat keresem, és mikor megtalálni vélem, ott is maradok: az irodalomban. Gyertyaszentelô-világosság.
Bemutatom magam, hivatalosan, itt vagyok.
Már nem keresem, rám talál az én héroszom, Hérám: Tóth Erzsébet. Utazni hív Szapphótól Balassin át, Kormos István, Nagy László, Nagy Gáspár, Camus, Borges, Sylvia Plath,
Fernando Pessoa, Hajnóczy, József Attila, Illyés Gyula, Hervay Gizella, Szécsi Margit megállóin többet idôzve kirándul velem. Tóth Erzsébet 1951-ben született. Szimbolikus évben,
egy igazságtalan, kegyetlen helyen. Aztán a presszó-országban fiatal költô. Szívhangok, Szentendre, Lakitelek. Camus napsütése süt arra, aki vele jár, és egy Rossz környék közvilágítást nyer.
József Attila Kör, József Attila-díj, József Attila kódjai verslapokon. József Attila-díjra négyszer jelölik, de csak 1995-ben kaphatja meg. Radnóti-díját az utolsó pillanatban vonják meg
tôle. A frizsider-szocializmus Jeanne d’Arc-ja.
Aztán Egy végtelen vers közepén megáll, nem ír többet. A királynô koronája lehull, megsebzi homlokát. De Arcod mögött a május megszólít — újra írni tovább: „Éjjel volt legnehezebb,
mikor / nem tudtam kit ölelek, / téged-e vagy ezt a félig kész verset… Most nagyon / meg kell jegyeznem arcod mögött a májusi fákat, mert ki / tudja mikor jössz újra.”
Aztán már a vers nem hagyja magát. Magyar hang, betû, magyar fonéma. Formálja, létrehozza önmagát. Idomul, behódol bartóki-modellnek, Kodály-hangnak, Illyés-anyanyelvnek.
Késôbb egy Lisszaboni járatra száll fel, és nem idézi azt a nagy földrengést, csak a lelkében
rendül meg egy század, egy ország valahol Európában: „hideg pacalt szolgáltak fel egy idôn / és
téren kívüli étteremben szerelem helyett, / pacalt hidegen.”
És a láncok a csuklón ott maradnak. Te magadnak, egy halom múlttal, szóval, szerelemmel,
mennyországgal, türelemmel, küzdéssel, küszködéssel. Egy ágyon, egy kenyéren velük, egy földön, egy hazában, / égve egyforma lázban velünk.
Azzal az „R” betûs díjjal nem is volt szerencséd, most kaptál egy másikat, Ratkó-díjas lettél. Az egyforma szó a szánkban így rakja össze az idôt, így kapcsol össze hitet, életet, mûvészeteket. Gratulálunk annak a pesti-nyírségi lánynak, kinek laudációja helyett írom ezeket a
sorokat. Így ismétli önmagát a történelem.
József Attila idejét leéltem. Sok jót és sok rosszat tettem. Keresem a kincset, és közben
rám ugatnak égiek és földiek. Találkozom, elveszítek. Maradnak, jönnek, lemaradnak. Kevés
dolog az, ami örök marad, örök maradhat.
Valahogy ilyen a természete ennek az egésznek, ne vedd lelkedre, olvasó. Az irodalom sem
jó semmire, csak élni segít — halljuk a bölcseket. De én nem bánom mit beszélnek. Nemcsak
a testnek vannak kozmetikumai, a léleknek is: maguk a versek.
És a vers nem hagyja magát, követeli a magáét, utat tör, terrorizál. Néha, mint egy megalázó szerelem, néha, mint egy beteljesülés, szeretkezés, jönnek az angyalok, suhognak, megsebzenek, beléd hatolnak. És egyébként is, a szerelem sem jó semmire, csak élni segít. Pedig
nélkülük nem érdemes...
Tóth Erzsébet nélkül számomra nincs magyar kortárs irodalom.
Köszöntsük Tóth Erzsébetet, s vele minden olvasót e Weöres Sándor Ars Poeticajából való
idézettel:
„Fogd el a lélek árján fénylô forró igéket:
táplálnak, melengetnek valahány világévet
s a te múló dalodban csak vendégségbe járnak,
a sorsuk örökélet, mint a sorsod örökélet,
társukként megölelnek és megint
messze szállnak.”
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