


czirok ferenc 

BALLADA A LEPKÉRŐL, 
AVAGY A SPICLI 
NAGYPÉNTEKJE 

(Bütyöknek, a győzelemre) 

Kiköptél, uram, a vizek felett, 
s e csínytevésre nincs magyarázat, 
sem Anyám - Földanyám vérz ő  mosolyára. 

A rádöbbenés, akár a fecske-rebbenés; 
a színésztő l jobb vagyok, végszó helyett 
az utolsó két mondatot tudom, mert mindig 
rosszkor és időben érkezem, s most joggal 
kérdezem: mit akarsz tő lem, uram, mit tegyek? 



Tudom, mesteré vagy az anyagtalannak, 
s ura az anyagnak. fine, az ima és titkod 
a sugallat, de minek ehhez súgó, ki besúgó? 
Lásd, romlik az élet, és rémlik a kezdet. 
Kezdetben voltam én - a Lepke, 
bolond táncot járván a vizek felett; 
szárnyamon hordozva arcod, amíg hangod 
magáévá tette a szűzi étert, s világfény gyúlt; 
de asztalodon mint az élet értelme állt 
ballonban a bor, és láttad a magad alkotta 
részeg csodát: Lepkévé vált a köpet, 
s tetté az ige, amelyet ajkamra illesztettél 
a Tisza-part égö csipkebokra alatt, 
s kimondtad volt gyávaságból, mert féltél 
a magánytól: Menj, vidd magaddal arcom! 

Légy bohóc, és járd ősžintén a táncot, 
ám fi tudd, miért és kiért teszed, de legyen 
árulód, akirő l azt hiszed, igazán szeret; 
és legyen nagypénteked minden óra, amikor 
verset írsz, s besúgod önmagad: 
mert boldog leszel önnön vérző  mosolyodban, 
mert mindent elviselsz majd, 
és mindent tudni akarsz! 

Kiköptél, uram, a vizek felett, 
s e csínytevésre nincs magyarázat, 
szárnyam már a végtelent hasítja; 
Lepke vagyok -rövid élet ű  ugyan -, 
de szabad! 



A
H

O
G

Y
 ÍR

V
A

 V
A

N
?  

böndör ра 1 

AHOGY ÍRVA VAN? 
Asszonyt igéző  férfi búg, 

Vagy ölbekúszó, gyönge gyermek? 
Anyám, nem jó volt. Szülj meg újra. 

Rossz voltam. Verj meg. 

Karinthy Frigyes 

Eleinte minden szürke volt. Egyszer ugyan 
egy valódi, piros gumilabda pattogott el ő  
valahonnan, talán egy nyugati csomagból, 
de a hajnaltól késő  estig tahó futballcsaták-
ban, az utca kövein napok alatt szürkévé 
kopott az is. Az első  ceruza, nos, az első  
ceruza zöld volt, haragoszöld, sárga bet űk-
kel hatszögletű  testének egyik lapján, de 
grafit szíve úgyszintén csak szürke vonala-
kat hagyott a papiroson. Az els ő  betűk, az 
első  szavak beleolvadtak a reménytelen 
környezetbe. De ezeknek az időknek —így 
érezte a kisfiú —mostanára végérvényesen, 
visszaállíthatatlanul vége. Vége azoknak az 
időknek, mikor csupán az olvasókönyvek és  

a május elsejei felvonulások voltak színe-
sek, tarkák. S valóban, egyre több jel vallott 
erre. Egyik nap az anyja táskájából el őkerü-
lő  papírzacskóból nem formátlan krumplicu-
kor-darabkák, de sárga, piros és zöld cu-
korkák gurultak a konyhaasztal lapjára.  Né-
hány napra rá pedig apja, valami badarság-
ról dünnyögve  (amibő l most már tényleg 
elég volt), rövid kotorászás után el6halászótt 
valamit a szekrény aljából, bekapcsolta in-
gének felsđ  gombját, és — nyakkendőt kö-
tött! Sötétkék nyakkendőt rajta három haj-
szálvékony sárga csíkkal. És akkor még 
nem is szóltunk a finom tapintású, halvány-
lila szappanról, melynek ráadásul orgonail-
lata volt, az üveggolyókról, a képregényúj-
sбgról, a gyufásdobozok állat- s növényáb-
rázolatos cimkéirő l... aki odafigyelt, láthat-
ta, hogy az utcán siető  vagy sétáló emberek 
arcára is visszatép a szín. 

De ha fokozatosan ki is színesedett körü-
lötte a világ, a kisfiú életére ismét egyetlen 
szín nyomta rá meghatározó erővel'a bélye-
gét: ezúttal a kék, a tinta kékje. Az új tanév 
óta a kisfiúnak nem csak a középs ő , mu 
tató- s hüvelykujja volt örökké tintás, mint  

társainak, őt .  egészében átitatta a tinta; 
agya tintapocsolyában verg ődött, fél éve 
volt már így elkábulva annak a felismerésé-
tő l, hogy amit ezentúl leír, az kitörölhetetle-
nül ott marad füzetének lapjain —örök idők-
re. Ez teljesen megbénította, s míg azelőtt 
ceruzával gyorsan, könny ű  kézzel és szív-
vel írt, fogalmazott, addig mostanában egy-
re sű rűbben rótták meg házi feladatainak 
soha a milyensége, hanem a mennyisége, 
vagyis a rövidsége okán. Elképesztően las-
san írt, lámpalázasan az aggodalomtól min-
den betű  minden farkincája miatt. A kigon-
dolt mondatoknak pedig minden szavát 
százszor is át-áthelyezgette a fejében, mi-
előtt le merte volna írni. Még a szülei is csak 
szidták szegény kisfiút, mert tollszárát 
eközben tövig rágta, újat kellett vásárolniuk 
szinte havonta. 

Szegény, szegény kisfiú most itt ül az 
utolsó padban rövid élete eddigi legjelentő -
sebb vizsgája előtt, a hetes a dolgozatfüze-
teket már kiosztotta, a tintásüveg kinyitva, a 
tollszár a kezében remeg; várja, mint az 
utolsó ítéletet, a katedra fel ő l a hangot, mely 
közli végre vele els ő  anyanyelvi dolgozató-
nak a címét. Milyen szerencse, hogy egye-
dül van a padban, Zemkó Zoli beteg, nem 
fogja szortyogásával idegesíteni, még na-
gyobb szerencse a szerencsétlenségben, 
hogy szemerkél az eső , az iskolaudvarban 
csönd van, nem rohangálnak üvöltözve a 
labda után akiknek esetleg lukas órájuk 
van, csak Novák köhög, megállíthatatlanul 
köhög ott elő l, a második padban, a mély 

és a magas tónusokat meglepő  kombiná-
ciókban variálva köhög, krahácsol alatto-
mosan a mások fejében születő  gondolato-
kat roncsolva kitartóan. 

A cím azonban órási csalódás. Valami 
nehezet várt, szövevényesen, rafináltan bo-
nyolultat, mégis megoldhatót. Mint egy 
számtanpélda, vagy beugratós sakkfelad-
vány. Olyasmire számított, ami az erejét 
meghaladó teljesítményre ösztökéli. Egy la-
birintusra, ahol a felnőttkori bölcsesség felé 
tapogatódzva minden kanyar után nem várt 
tapasztalatokkal gazdagabban haladna a 
rejtélyes cél felé. Közben... Ugyan, ugyan. 
Errő l azt ír, amit akar. Mire kötelezi, mire, ha 
leírja, hogy mérnök szeretne lenni, vagy 
órásmester, vagy bármi? Eltréfálkozhat er-
rő l-arról, a feladott téma mást nem is érde-
mel, valószínű leg ötöst kap a dolgozatára —
hacsak nem vacakol sokat egy-egy monda-
tával (és így rövid lesz a dolgozat) —, de ő  
maga egy szemernyit sem fog változni, ak-
kor pedig mi értelme ennek az egésznek? 
Úgy érezte, hogy egy kapu nyílik meg el őtte, 
miközben egy másik csukódik be lassan az 
orra előtt. Bosszúsan legyintett, maga elé 
húzta a piszkozatnak kikészített lapot. Eb-
ben a komolytalan világban — ilyesmi mo-
toszkalt benne —, úgy túnik, nagyobb erő-
feszítések nélkül is az lehet, ami éppen el-
sőnek jut az eszébe! Alig kellett odafigyel-
nie, szinte maguktól gördültek ki keze alól a 
mondatok. Az ördögbe is mindennel! Írt, írt, 
írt! Nem az esze, a keze vitte. Eh! Ha ez 
kell... 

Hirtelen megállt kezében a toll. Csodál-
kozva vette észre, hogy minden egyes leírt 
sora biztosabb kézzel van a papírra vetve, 
betű i egyre szebbek, habár egyre kevésbé 
hasonlítanak a szépírásórákon begyakorolt, 
mindenkire egyformán kötelez ő , formaru-
hás alakjukra. Behunyta szemét, t űnne el á 
káprázat. 



Mintha az ágyában !enne és tettetné, hogy 
alszik , közben a konyhában folyó beszélge-
tésre figyel dobogó szívvel. Mi történik vele? 
Nem merte kinyitni a szemét. —Gimnázium-
ba való ez a gyerek — mondta nagybácsija 
—, látod, folyton csak olvas , töpreng vala-
min, meg aztán ügyetlen is, aligha lenne be-
lále јб  mesterember. —Továbbra sem merte 
kinyitni a szemét ; mintha imádkozna, ösz-
szekuicsolta kezét , úgy suttogta maga elé: 

—Írassatok be a gimnáziumba ! Írassatok 
be a gimnáziumba! 

—Aztán az apja hangját hallotta , ahogyan 
arról beszél, hogy akkor egyhamar nem 
lesz kenyérkereső  ember belő le, de a szo-
morkás hanglejtésbő l kihallotta a beleegye-
zést, vagy inkább a beletörбdést — iratkoz-
hat a gimnáziumba ! Örömében majdnem fel-
ugrott, meghökkenve tapasztalta, hogy nem 
az ágyból, hanem az iskolapadból . Értetle-
nül bámult dolgozatukat kömi б lđ  osztálytár-
saira. Időbe tellett, mire felfogta, hogy hol 
van, és hogy mi a tennivalója . Folytatni 
akarta az írást , és ekkor elborzadva vette 
észre, milyen szőrös a kézfeje. És milyen 
nagy mancsai lettek! — Mi történik vele? Mi 
ez? Mi történik itt? — hasított belé fájón-ké-
jesen az ismeretlen elбtti izgalom. Az írás-
kényszer azonban erősebb volt minden 
másnál. Először a dolgozatot kell befejez-
nem, késбbb majd meglátjuk, mi a teend б  —
vette kezébe, és ijedtében majdnem el is 
hajította ... a töltőtollát! 

Folytatta az írást . Mintha mindig is töltő-
tollal írt volna, egyáltalán nem volt számára 
szokatlan a fogása. Írt, írt, mint a megszál-
lott. Latin közmondásokat t űzdelt fogalma-
zásába (honnan tudja ő  ezeket?), német és 
francia költőktő l idézett szinte nemtörődöm, 
hanyag eleganciával. Közben minden egyes 
mondata között hihetetlen intenzitással zaj-
lott — de kivel?, de mikor?, de miért?, és f ő-
leg: mi? 

Igen, most éppen egy nagy, parkosított 
udvarban van, igen , persze, látta már ezt az 
udvart azelőtt is, de a kerítésen kívülrő l. 
Most pedig milyes otthonosan mozog itt, 
méghozzá nála hét-nyolc évvel id ősebb fiúk 
társaságában . A nap éppen újra kisütött, a 
beton gyorsan felszáradt, és ők szépen 
visszatelepedtek a kerítés tövébe a romba 
dő lt garázzsal szemben. — Hát igen — mond-
ta valamelyikük —, hát igen. — Az ózondús 
levegő  — mondták aztán többen is. — Az 
ózondús levegő  kitisztítja agyunkból a fel-
halmozott szemetet... Di hiszen ezt ó 
mondja ! Ez a fiatalember ott: ez ő ! És mi-
lyen mély a hangja ! És... — Tudomásunk 
feleslegeit, a hulladékot felszippantja az ég-
be a nap , és mi itt maradunk a lehetđ  leg-
jobb kiadásunkban ez alatt a diófa alatt, hogy 
egy-egy jéghideg csöpp hulljon a nyakunk 
közé jótékony , józanító kiszámíthatatlan-
sággal — afféle mementóként. Ez pedig... 
nem létezik , ez a rátarti Kornél az a-ból, a 
velünk párhuzamos öt a-ból! Úgy látszik jó 
barátom lett a nyavalyás ! Amaz pedig, nini, 
az a cingár , a Sörös Ferike! 

Abbahagyta az írást, Sörös Ferikét keresi 
a tekintetével. Két Sörős Ferikét Iát, az egyik, 
a tizenegy éves , a padjában ül, kiöltött 
nyelvvel segít formálódni dolgozatfüzetében 
a betűkkel , a másik , a tizenhét-tizennyolc 
éves forma, ijedten integet feléje, miel бtt el-
tűnne : — Húzzad össze magad , bújj a pad-
ba, észrevesznek , te nagy szamár! — Ré-
mülten tapasztalja , hogy tényleg alig fér a  

padjába. Kinőtte. Lecsúszik a székről, térd-
re ereszkedve folytatja az írást, az el őtte ülő  
Zsemberi háta mögé bújva . Írja... ami 
lesz?, ami volt?, ami éppen most tö гténik? 
Miközben leírja a soron következő  szót, 
hosszú eseménysor él át, minden mondat-
tal óriási beépítetlen területekre (id őtöm-
bökbe?) nyer bebocsátást, melyeket beka-
landozni egyre nagyobb a kedve. 

Olykor azért körbejárja tekintetével az 
osztályt attól tartva , hogy felfedezték, mi-
lyen metamorfózison esett át. Egyel ő re, úgy 
tűnik, nem fenyegeti ennek a veszélye. Ke-
rekes Jancsi ugyan alaposan ráijesztett: hát-
rafordult, sokáig nézett rá, mintha mondani 
is akart volna valamit , de aztán ' meggondol-
ta magát, az írásbelije fölé hajolt ő  is. Talán 
csak nem ? Egy ilyen terepszemle alkalmá-
val; valamely táncteremb ő l tekintve a tante-
rembe (vagy éppen fordítva?), annak volt a 
tanúja , ahogyan Bagi Klárika rút kiskacsá-
ból hattyúvá változik át . Szédülést érzett 
előbb , úgy kellett megkapaszkodnia a pad-
ban, majd heves vágyat. Ki gondolta_volna, 
hogy ez a semmi, satnya Klárika ...? Meg- 
döbbenésselvegyes büszkeséggel tapasz- 
talta a férfiassága ékességén esett ha-
talmás változásokat, miközben egyre csak 
szorította magáhöž Klárika vadítóvá kereke-
dett testét, és arról duruzsolt a fülébe, hogy 
hazafelé menet a Duna-partot útba ejteni 
ilyen kellemes estén bizony vétek volna... 

Nin volt megállás. 
A hangszórókból fülsiketít ő , egyre szila-

jabb zene hallatszott. 
Egyre szilajabb lett az élete mindenestül. 
Kicsöngettek. Negyedéves egyetemista 

volt már akkor? Vagy állás nélküli diplo-
más? Elfogta a pánik. Még a nagyszünet 
következik, majd a második óra. Végére ér-
het ennek a személyére szabott, egyedi ka-
landnak? Lesz rá idő? Elakadt az írással. A 
folyosóról beszüreml ő  zaj is zavarta. Azon 
viszont meg sem lepődött, hogy vegyiron 
van a kezében. Újra nekilátott . Az idő  fel-
gyorsult. 

Az idő  felgyorsult, másrészt minden visz-
szafogottabb lett. Fogalmazványának alap-
hangja fokozatosan elkomorult . Intrikákba 
keveredett , rengeteg képmutatást tapasz-
falt. Ennél is jobban zavarta, hogy a dolgok-
nak valahogyan nem lehet a végére járni. 
Tisztázatlanul maradt , félig kimondva... 
micsoda? Pótlékokat keresett. Egy időben a 
technika lelkesítette. Nem akart hinni a sze-
mének , mennyire miniatürizálódtak a rá-
diók, a magnetofonok , a hangfalak. És 
mennyit javult a hangmin őség ! Ez a lelkese-
dés sem tarthatott azonban sokáig: kétség-
beesetten, figyelte milyen űr tátong a való, 
és az éppen az imént említett technikai cso-
dák igénybevételével tálalt hivatalos való-
ság (igazság?) között . Kezdett kapkodva, 
ironizáló hajlamának engedve fogalmazni —
tapasztalatainak immár a kivonatát csupán. 
Napok , hónapok , évek hullottak ki — a jövő-
re való emlékezéseibő l? Fanyarabbak let-
tek az ízek. Időnként persze felmelegedett a 
szíve . Ez hát a feleségem ! És ez a kisfiam! 

Együttlét. Egyedüllét. 
Gáncsok, baráti gesztusok. 
Elrontott sikerélmények, megszépített ku-

darcok. 
Mindenesetre neki feladata van, ímia kell 

a megadott témára. 

Persze, persze. 
A tengerparton ülve nézi a végtelent, ku-

tyája a térdére ejti a fejét , és azt mondja 
halkan : — Látod , csupán ezért az alkonya-
tért is érdemes volt megszületnünk! Ő  nem 
ilyen biztos ebben. Mind sű rűbben érzi úgy, 
hogy ez az egész csupán így viselhet ő  el, 
csakis így — mint egy kisfiú képzeletének a 
játéka. 

Hány perc lehet a csengetésig? 
A jobb karja zsibbadni kezd, rövid pihen őt 

tart. Lóbálja a karját . A két paddal előtte ülő  
Bálintot figyeli — lehetséges, hogy ez az 
alak már most is egy cudar gazember? 

A lehetőségek száma véges, az ember 
előbb-utóbb kifogy a pótlékokból is. 

Néhány divatos szót szajkózik mindenki. 
Hányhatnékja van. 

Kocsmában ül többedmagával, igen, 
mondja, kibírhatóvá akkor válhatna az élete, 
ha félig lenne csak jelen, míg lényének má-
sik része lázasan jegyzi le a lejegyezni való-
kat egy íróasztal lapján , mely már az ő  szü-
letése előtt is hasonló célokra szolgált, igen, 
amíg a golyóstoll a kezében lénye artiszti-
kusabb vonásaival van inkább összefüg-
gésben, addig az íróasztal az a vaskos, 
visszahúzó erő ... Nyelve botladozik, nem 
fejezi be a mondatot. Mohón kortyol a bor-
ból, amennyi a torkára , annyi csorog a sza-
kállára is. 

Író? Írnia — kell. Akkor inkább csapos a 
Négy királynál? Hivatalnok? Tanár? No, 
még csak az hiányzik! 

Körülnéz az osztályban . Ezúttal van, aki 
húsz-, van, akit már ötvenévesnek Iát. Né-
hányan tizenéves diákok maradtak . Elszo-
rul a szíve, maga sem tudja, hogy miért. 

Vissza ! Vissza! 
Nemsokára kicsöngetnek! 
Írni! Élni! Ameddig még lehet. 
Tisztában van vele, hogy a papiros, me-

lyen ezeket a sorait írja, inkább szimbolikus, 
mint valós tartozéka ennek a reménytelen-
nek tűnő  kísérletnek. Nosztalgia . Kiirthatat-
lan fenyvesek a tudatalatti meredekein. Egy 
olyan teljesség!gényü költészetszemlélet 
csökevényes maradéka , mely a tizenkilen-
cedik századdal kiveszett, de bármikor fel-
éledhet, amikor azt a legkevésbé várjuk. 

Mennyi ideje maradt még? 

Van, aki már befejezte a dolgozatát. Ösz-
szecsukta a füzetét , várja a csengő  szavát. 
Neki lesz-e ideje lekerekíteni ezt a z ű rzava-
ros történetet? Az éppen zajl б , az eddiginél 
radikálisabbnak t űnő  változások sem tudták 
fellelkesíteni. Undorodva fordult el a félho-
mályból elősompolygó hiénák láttán, Az or-
rát facsarta a b űz . Erre innia kellett . Módsze-
resen ivott —amíg a szervezete bírta. És ké-
sőbb is, mikor már nem bírta. Írószerszáma 
ki-kihullott a kezébő l. 

Az ember előbb-utóbb kifogy a pótlékok-
ból is. 

Részegen bukik az asztalra , aludnia kell. 
Tudatának roncsaihoz félmondatok hatol-
nak. — Tanárnб , Angél... — Lecsúszott a 
pad alá! — TaПбгб ! Tanárnő ! 

— Ennek a gyereknek láza van ! — búgja 
egy kellemes alt. Ez a vég? 

Valaki utálatosan köhög. 
Végtelen hómező  előtte, cseng a füle. 
Mire ébred, ugyan mire? — kapaszkodik 

szegény görcsösen a maradék valóságba. 



bartha györgy 

HITETLEN ÉS BEFEJEZETLEN 

 
mit tudnál mondani 
te öröklétre éhes 
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folyóárban 
púpokban tornyosult 
sejtelem lidércek 
lélekszakadva 
a lépcsőházban 

drágakő  

itt van minden 
mi még élni segíthet 

drágakő  

körös-körül kering 
reggeli madársereg 

d ágakó 

tudatnak tudatlan 
hüvelye 

drágakő  

 
összekapaszkodtunk 
birkoztunk 
előbb a téren 
majd a teiiiiekben végig 
most még 
győztem 
de a szó tovább él 
mint a holló 
azután vajon 
mi lesz 

lovas ildjkó 

KÉPEK 

szívem, te is szivim, 
hajrá, csak azért is. 
Fogaim izmaim. 
A többi hazugság." 
	

(Kosztolányi: Fohászkodás) 

És ha elértél, Kedvesem, akkor mindennek eljött az ideje. Ha 
ráncos tetemünkb ő l kiviláglik még némi fény, ha elaggott testünk 
követni tudja még az elgyötört, beidegződött & meggyalázott 
mozdulatok örök szépségét, ha pókhálós szemünkben igazgyöngy-
ként törik meg a vágy, akkor jött el mindennek az ideje, Kedve-
sem. 

Sarok nélküli szobádban látom magam, a parkra néz ő  ablak 
előtt állva érzem nyakamon puha tapogatózásodat, vagy a folyó 
folyik el fölöttem? Beázott a tető , az esőcsöppek összekeveredtek 
verítékünkkel, és elriasztották a tet őtér lusta madarait. Nappal kell 
elmenni az ismeretlen házba, mert nincs benn világítás, és rálép-
hetünk elđbbi otthagyott önmagunkra. Ha elértél, Kedvesem, ak-
kor eléfed előbb önmagamat is, kérdések, válaszok gördül đ  zu-
hatagai nélkül. 

Idegen városban hallgatod idegen folyó zúgását, de üvegcsere-
pektбl fáj összekaszabolt bensőd, mert végtelen ölelkezésünk ak-
kor kezdđdött, amikor a korhadó csónakon imbolyogva belelógat-
tam ujjaimat a jéghideg vízbe; és a víz nyaldosó hullámai az ujjaim 
között, te voltál körülöttem, láttad ezt szememben, amikor össze-
rezzentem arra, ahogyan a rozsdás lánc lustán beletekeredett a 
szürkés, hideg, decemberi vízbe. Otthon voltál, életed folyóján áll-
tunk egy korhadó csónakon, mert a vendéged voltam, és engedel-
mesen követtelek a zizzen ő , tapadó avarban le a vízig, hogy szür-
kesége belefollyon ujjaimba. És ha tényleg eltűnt az igaz, a dolgok 
valósága, s csak a lebegés marad egy süllyedni kezd ő  korhadt 
csónakon, akkor nem érsz el sohasem, Kedvesem, hiába nyúj-
tom feléd víztб l сsбрбgđ , téged tapogatni kívánó, a hajadba fúród-
ni akaró ujjaimat. 

Sarok nélküli szobád sarkait könyvek falták fel, levendulaillat zi-
zeg a polcok mögött, elgondolkodó, örökkévalóságuk keménysé-
gét és a mi mulandóságunkat fennen hirdet ő  szobrok mögül pókok 
merészkedtek elő , vaksin pislogva bele az éjjeli lámpa fényébe, 
mert csak a tetőtérben nincs világítás. Ha cseppenként kiszívod 
belőlem a keserűséget, ha ellenkezőjét adod annak, amire átvir-
rasztott éjszakákon rémizzadt leped őbe tekeredve ébredek, akkor 
eléél, Kedvesem. Ha sok melegséggel szólsz hozzám. Szavak. 
Nyelvünk megformáltjai. Sivárságunk imái. Megment ők. Egy-egy 
deszkája a korhadó csónaknak: kapaszkodunk beléjük, rájuk 
ülünk, fölnyársaljuk magunkat rájuk, elveszünk magunkban álta-
luk. Kéjérzést nyújtó kék és rózsaszín szavak. Pikkelyes hüll бként 
hidegen ránk kúszó, kígyóként fojtogató, szürke szavak. Hangok-
ba öntött mozdulatok. Testünk szavai. Elveszünk általuk egymás-
ban. Felnyársaló, hintázó lebegés. Betörni vágyó merevség és 
követelőző  mélységes ű r. 

Visszatérő  képe egy pálmának, amelynek kecsesen hosszú le-
velei a mennyezetet pókhálózták be, lustán lógtak bele az éjjeli 
lámpa fényébe. Kinn korhadó fadíszítmény és üvegcserepek ve-
zetnek le a parkba, gyökért ő l kétfelé ágazó fák közé. A fa képes 
létezni így, erre adj választ, Kedvesem, s akkor elértél engem. A 
parkra néző  ablakon nem áramlik be fény, vakon tapogatózunk 
egymás felé, ülünk szemben egymással, de már nem látjuk egy-
mást. Szeretnék vizet adni számból a pálmának, hogy levelei егб -
sбdjönek, s lepék be árnyaikkal teljesen a mennyezetet, fonjanak 
körül bennünket,ta гtsanak rabságukban örökké, Kedvesem, hogy 
nézzem az arcodat, érezzem a mozdulataidat. Mert el őször sze-
rettem profilból nézni az arcodat, aztán szerettem szemb ő l nézni 
az arcodat. Aztán szerettem közelr ő l nézni az arcodat. Aztán sze-
rettem nézni csak a szemedet, aztán szerettem becsukni a sze-
memet, és elveszni az arcodban, amely mindenhol volt: rajtam, 
körülöttem, alattam. 

Tévedéseim szorító börtönéb ő l nézek feléd, bűnbocsánatot 
csak Isten adhat, de hallom nevetésemet, elértél Kedvesem, 
gyöngyöznek torkomban a hangok, epekövekké zsugorodott, 
epévé kövesedett keser űségem bukik ki a számon, mert megne-
vettetsz meséiddel, elvarázsolsz nyelved szavaival, mozdulataid-
dal. S testünk fehéren világít a sarkcsillag felé. Hallgatom hango-
dat. Tenyeredbe felt ű nő  finomsággal simulnak bele testrészeim. 
Külön ízlelgeted valamennyit. 

Felkorbácsoltad a véremet, kiiktattad bel ő le a szeretőmet, hogy 
önmagad helyezd ölembe. Ahogy fölötted voltam, és lassan rád 
ereszkedtem, úgy semmisült meg, égett el, amit hittem. Megfe-
szülő  izmokkal emelkedek feljebb és feljebb, a fejed fölé, mind-
össze csak azért, hogy rád zuhanjak, füledbe fúrjam követelései-
met, kígyóként rád tekeredjek, meg is fojtsalak talán, a nyakadig 
emeljem lábamat, beborítsalak téged, és eltemesselek. 

Szeretnék vizet adni számból a szoba pálmájának, hogy nagyra 
fбiбn, még nagyobbra, és itt tartson téged, ne tegye lehet ővé tá-
vozásodat. Körülnézve keresem a tárgyak segítségét, cinkossá-
gukat. Falióráid mi:tatóinak mozdulatlansága tan nem válik sem-
mivé, ketyegés nélkülisége tán azt sugallja valóban, hogy nem. јбП  
el az éjfél, röpke édes csodával megáldott id őmnek vége. 

Így értél hát el, Kedvesem, hogy megállj mellettem, ne menj to-
vább, lelj nyugalmat bennem, általam. 



szögedi szabó béla 

EGY NAPON 
„Mindenki a napot akarja látni." 

(S. Mihalić ) 

egy napon hazatériink 
az eltékozolt otthonok elé valamennyien 

a homokos partokon 
néma a fűz 
egy közelgő  viharra 
a szíven szúrt pompás felhők 
alázatuk már nem is lehetne hatalmasabb 
majd odavesztenek mind 
a megszeppent halak 
a tengerbő l ocsúdó korallok 

mondod 
egyszer eljönnek értünk 
a ráncos képű  hárfás angyalok 
hónuk alatt becipelik 
a gondosan csomagolt semmit 

szemerédy virág 

TRÉFA, ÉRTED 

Azelőtt, mikor még kertes házban laktunk, volt egy nagy 
kutyám. Szép volt. Vörös sz ő rű . Azóta nincs. Semmilyen. 
Egyedüli örömöm kutya-téren az az óriási medvefej ű , 
amelyik jegyet vesz néha. Akkora darab, hogy föl sem kell 
ágaskodnia, csak úgy, négylábról kéri, ami kell neki. Meg-
kínálom mindig, ha van nálam valami. Legutóbb feketéz-
tünk. Igaz, hogy ő  se szokott, meg én'se. Különös történe-
tekke! szórakoztatott, hogy minél elviselhet őbb legyen 
nyelni a keserű  folyadékot. Meglepett az intelligenciája. 
Kutyánál ilyet még egyáltalán nem tapasztaltam. Utána, 
amikor elment, egész id ő  alatt csak kutyákkal beszélget-
tem volna, mindenki más idegesített. 

— Ma estére kellene... 
— Nem. Ma estére sajnos minden jegy elkelt. Tessék 

megnézni egy másik alkalommal. 
— Hát köszönöm. Akkor majd legközelebb. 
— Minden jót. 
— Viszontlátásra. 
— Minden jót. 
— Igen. 
Legközelebb, legközelebb. 
Kitűnő  ez a színházi el őadás. Az ember úgy kel föl a 

helyérő l, mintha mi sem történt volna. Mint akinek nem kell 
súlyos dolgokat kicipelnie a hátán, kihordani a sok fölös-
leget, amit kapott. Pillekönny ű  dolgok ezek. Mintha mi sem 
történt volna. Miért is hoznák zavarba az embert... Hiszen 
fölösleges is mindenféle problémával traktálni... amikor 
neki amúgy is van elég problémája. A maga problémája a 
legfontosabb neki, így azt nem is szabad másikkal fölcse-
rélni, továbbá... miegymás... (Most kellene a refrénnek 
következnie, csak sajnos elfelejtettem... ) 

Többször gondolkodom rajta, mivel foglalkozzam, amíg 
itt, a fülkémben csücsülök. Annyi minden eszembe jut. Ezt 
a sokmindent azonban nagyon nehéz összeszedni, sorba 
rakni. Öszszekeverednek a gondolataim, öszekeveredik 
az egész fejem...  

ne jósoljon előre semmit. Vannak pillanatok, amikor ilyene-
ket mondok. Aztán a szüleim még órákig verekedtek a 
konyhában. Nem tört össze semmi. Semmi konkrét. Már 
előző leg meg volt repedve a fal is, úgyhogy.. . 

„Nahát!" Ez a szó többször is eszembe jutott: Pontosan 
nem tudom hányszor, de a végén már kezdett idegesíteni 
egy kicsit. Nem szeretem, amikor váfami vég nélkül ismét-
lődik, akaratom ellenére. 

Kinéztem az ablakon, és arra gondoltam rögtön, hogy 
mindenféle emberek vannak, mert egy kutyát láttam csel-
lengni a ház körül. Valami olyasmire gondolhatott, hogy 
nem árulja el senkinek szamár ötleteit, a sok hülyeséget, 
ami eszébe jutott. Nem fárasztja vele a többieket. De akkor 
már legalább őt se nyaggassák, ezt jogában áll elvárni 
mindenkitől. Szétnézett, átment az út másik oldalára, ott 
folytatta a gondolkodást. Nagyon gyorsan rájött, hogy ez 
nincs okvetlenül így. Kár kíméÍni másokat, ha nincs vissza-
szolgálatás. 

Mikor erre a megállapításra jutott, fogta magát, megfor-
dult, és visszafelé folytatta az útját, ugyanabban az irány-
ban, csak a farka volt elöl, a feje meg hátul. Egy zenés 
filmben láttam utoljára ilyen könnyed tánclépéseket. 

Nem kell gondolkodni. Ha van hang, énekelni kell, ha 
más van, mást kell csinálni. Minek ide gondolkodás. Olyan 
különleges tud lenni a leveg ő  körülöttünk. Nem is szabad 
beszélni róla. Nehá reszket, mint a fuvolahang. Szavakban 
kifejezni... nem... inkább másként. Vigyázni kell, nem 
szakiad! Meddig megyünk... ? Nem gy őzöm hangsúlyoz-
ni, hogy.. . 

Hoszabb idő  óta rágódom hülyeségeken. Szeretném, ha 
más is bejönne ilyenkor. Ide, a fülkémbe. Megvendégel-
ném, hogy ne legyek egyedül... a hülyeségekkel... Ma-
gunk mögött becsuknám az ajtót. Bezárnám! Beszélget-
nénk: Ó, a hülyeség, meg én. De Ő  azt nem tudná, hogy 
be van zárva az ajtó, hogy lakatra van zárva. Ez csak a 
saját nyugalmam érdekében volna szükséges. Elenged-
ném magam. De nem mondanám, a Másiknak sosem, 
hogy mit kell csinálnia, mi a legmegfelel őbb. 

Nincs mitő l félni, rendben lesz minden. Kinyitom az ajtót, 
ha akarod. Ha mennél, hát nem bánom. Úgyis megváltozik 
minden. Nem akartam én sose, hogy velem maradj. 

A veszekedésnek nem lett jó vége. Amikor idejöttem 
dolgozni, anyám figyelmeztetett, hogy nem lesz ennek jó 
vége, unni fogom magam. Mondtam, hogy sok érdekes 
dologban lehet itt részem, és fölhívtam a figyelmét, hogy 

Mindenki egyformán kéri a jegyet. Tökéletesen egyformán, 
mintha semmi különbség nem lenne közöttük. Hihetetlen. 
Őszintén szólva, én az ellenkez őjét gondoltam mindig. 
Még most sem akarom elhinni teljesen, hogy az emberek 



s 

tojásszerűek. Meg akarom mondani indenkinek... A 
tudtukra szeretném adni. Mindenkinelegyen az ember 
olyan, amilyen. Akkor lehet, hogy könnyebben megérte-
nénk a tisztázatlan kérdéseket. Minden csak folyna, görög-
ne, gurulna, érted? Lendületesen el őre, vagy másfelé. De 
az mindegy, merre. 

Be fogom adni a kérvényt. Meg kell valósítani. Mindenki 
benne lesz. Én nem vagyok hülye. 

Miért hisz el mindent, amit mondok magának? Össze-
vissza beszélek. Az egésznek semmi értelme nincs. 

Ne... Jobb,  ha...  
Nem szabad megfeledkeznie önmagáról. Én nagyon 

sokszor csak játszom. Nem látja? Nemcsak magával, min-
denkivel. 

És én.. . 
a: Maga meg azt hiszi, hogy.. . 
b:... hogy ez már azt jelenti. 

Mit jelent? 
Valamivel többet az eddiginél. 
Fölismer? 
Amikor először láttam, már akkor is fölismertem. Is-

merős volt már akkor is. 
Na látja. Maga nekem nem volt ismer ős. Engem 

egyáltalán nem fűzött magához semmi. 
Úgy nézett rám mégis, mint aki... 
Én nem szeretem hitegetni az embereket. Nem szere-

tem, ha a föltornyozott álmaik miatt csalódnak kés őbb. 
Érti, nem? Én nem szeretem hitegetni az embereket, gy ű -
lölöm, aki ezt teszi. 

Engem is. 
Nem igaz! 
A válaszod egyáltalán nem megnyugtató. 
Így még nem vonzódtam senkihez. 
Mért hinném el? 

a: Eddig elhitte minden szavam, most ezt is higgye el! 
b;'Kevésnek hiszek. Senki sem mondja azt, amire gon- 

dol. Szeretnék neked... Szeretnék hinni... Csak olyan 
sötét van itt, villanyt kell gyújtani. Nem látom az arcodat. 

Emlékszik, mikor odaültem maga mellé? 
Akkor is sötét volt. Meg kellett volna érintenie. 
Megérinteni? Már hosszú ideje nem érintettem meg 

senkit. Nem vagyok olyan fiatal. 
Én sem vagyok az, mit röhög? De még mindig el tu-

dom képzelni, hogy hozzám érjen valaki. 
Vetkđzz le! 
Mit mondasz? 
Szerintem le kellene vetkőznöd. 
Kicsikét rozsdás a gomb... a szoknyámon a patent, 

tudja, nagy az esély, hogy összeragad. 
És mégis sikerült... 
Hála istennek. 
Bonyodalmas hatranyúlni, kikapcsolni azt a szoknyát, 

igaz? 
Semmi sem könnyű , mióta hatvankilenc körüli vagyok. 
Elég viharos az élet. 
Meg úgy dönget, mint egy Beethoven-szimfónia. 
Szerintem nem is az élet dönget, hanem a halál. 
Miért álltál végig, amíg vetk őztem? 
Állva jobban tudok figyelni. 
De a szemed azért csukva volt. 
Csukva? 
Nem számít. 
Látszik a testén, hogy valami finom munkát végzett 

egész életében. 
Finomat. Jegyárus voltam a színházban. Lelkiismere-

tes jegyárus. Senki nem panaszkodott rám. Amikor nyug-
díjba mentem, azután legalább egy évig nem jártak szín- 
házba az emberek. Mit szól hozzá? Idegenkedtek az új 
alkalmazottól. Nehéz a régit elfelejteni. 

Tökéletesen megértem az embereket. 
Nem arról van szó... Én meg magát értem meg. 

Amikor a tükröt nézegetem, magam is behunyom a sze-
mem. Amióta hatvankilenc körüli vagyok. 



pusztai zoltán 

KISPRÓZÁK 

Kicsit nyers 

Szigorítok a formán. Feszesebbre húzom derekam körül a 
csatot. Ez most a halálfejes. Kicsit nyers, míves múnkának 
nem mondható. Így jó (vagy rossz) ahogyan van. Ha jól 
emlékszem, egy falusi búcsúban lőttem valamikor. Sehol 
se kopik, pedig viselem jó ideje. Id őt álló darab, piszkosul 
bírja a strapát. Télen kabát fölött hordom, nyáron összefo-
gatom vele forrónadrágomat. Mialatt alszol, a divatot diktá-
lom vele. Megsúgom: nekem ez semmibe se kerül, örülök 
annak, ha örülsz. Büszke vagyok rá, nem tagadom. Re-
mekül beválik erre-arra, visszarettenti a gonosz manókat, 
ha lecsatolom. A sokéves bonbonokat egykettőre össze-
törhetem vele, nem árthat neki a cukorszirup. 

Itt és most rágok egy kis kétszersültet, gondolkodom, mit 
lehetne még tollba mondani. Valami rövidet-vel őset, amitő l 
nem szárad ki a szám. Talán: az Angyali kazánkovácsok 
c. fejezetet. 

Esteledett, de ők dolgoztak tovább. Látástól mikulásig 
ütötték a vasat. Csillagokat kalapáltak, hogy legyen az 
égen látnivaló. Jó erőben voltak egytő l egyig. Addig ütöt-
ték, amíg meleg. Nem álltak meg az Istennek se. Egyetlen 
percre nem hagyták abba, alakították, formálták, ami a ke-
zük alá került. Idült mosoly mindegyik pofin. A magasból 
himnikus zene. Megadott ütemre ütlegelés. F őnök a rés-
nyire nyitott ablak mögött, örökzöld jelmondatok falon és 
mennyezeten. 

Szabad élet, szabad madár. Lehullott a rezg ő  nyárfa le-
vele. Fekete Péter, Fekete Pál, tiéd az élet, tiéd a gyár. 
Szárnyak tisztítását határid őre vállalom: Korom Mihály, 
Mártírok útja 89. Itt baszom agyon az id őt, helyetted Julis. 
Muris vagy haver. Pofa be buzi gyerek. Nem n őnek égig a 
faszok. Es így tovább. 

Eltették láb alól a kész darabokat. Sokat kellett csinálni, 
hogy legyen. Nem baj, ha törött, csak ragyogjék. A meny-
nyiség mindenek előtt. Még ma is csinálják, ha meg nem 
haltak. Rácsapnak, mint tyúk a meleg takonyra, ütik-verik. 
Addig jó, amíg van csinálni való. Míg olcsó a hús, de s ű rű  
a leve. Kicsit nyers, de így szeretik. Futószalagra teszik, 
ha kész. 

Desszertnek megteszi ez is 

Kákás hó. Cseperészget már orrom vére a mosdókagyló 
fölött. Kissé törődött vagyok. Várom, hogy ebédszünet le-
gyen. Várom, hogy beleharaphassak valamibe. 

Nem lehet kimenni, míg nem engedik. Mérik az id őt. Mé-
rik, hogy meddig bírom. Nem találom a tízórais zacskómat. 
Nincs mit felfújni, nincs mit szétdurrantani. Piszkolódik ke-
zemtő l az algebrafüzet. Elvesztettem a körz őt, a fejesvo-
nalzót. Csak ez a drótdarabka, amivel körmeimet tiszto-
gatom. 

Lopom a napot, kapom a pofonokat. Odakinn, a nyílt 
pályán, fellobogózott gyorsvonat robog, árvalányhajat kó-
col a szél. 

Lehetne pengeélen táncolni. Születni primabaler!nának, 
ki nem ismer veszélyt. Éjt nappallá téve: állni a reflektor-
fényben, lépdelni kecsesen a kupola alatt. Szólhatna vi-
dám zene. Mutatnám keteimet, feszülne rajtam az arany-
szálakkal átszőtt ruha. Hajamban rózsa lenne, vörös. Kar-
csú lennék, akár a nád, imádni való. Alattam háló feszülne. 
Nyakamat nem törném ki. Tudnám a gyakorlatot, hibát 
nem ejtenék. Könnyed és légies lenne minden mozdula-
tom. Nevem nagybetűkkel kerülne a plakátra, én lennék a 
fő  attrakció, a biztos kasszasiker. 

Verseket írok lopva. Fiókba rejtem, ha valaki közeledik. 
Néha megjelenik egy-egy a lapokban, kapom innen-amon- 

nan a tiszteletpéldányokat. Nyitogatom a postaládát. Csá-
kót vagy papírrepül бt hajtogatok. Maradok belül, bár ki-
adom magam. 

Hajlamorrt van á gyomorfekélyre. Várom, hogy ebédszü-
net legyen. Nemsokára kezd ődik a tánczenei koktél, a déli 
könnyűzene. Körmeimet tisztogatom. Desszertnek meg-
teszi ez .is. 

и llózás a tizenhatosról 

Jó dolog habcsókot enni. Jó, benne lenni a győztes csa-
patban, szaladni a szép zöld füvön. Ö гömködni egy kicsit. 
Palacsintát majszolni, tönkreverni a szívós ellenfelet. Adni 
az arcára leheletfinom puszit. Játszani, hogy nyuszi ül a 
tűben. Hogy el is karikázik. Hogy ég a házad, gyere ki! 
Fölhúzni a búgócsigát. Ülni az ablakhoz közel, nézni, hogy 
esik a hб . 

Akasztgatni meleg szobában a szaloncukrokat. Cérna-
szálat hurkolni a zizeg ős aranypapírra, lassan-óvatosan: 
szorosra húzni a csomót. Gólt rúgni, mindent eldöntőt, 
bődületest. Az évtized (évszázad) gólját, amolyan istene-
set. Amibe testedet, lelkedet, apaid-anyaid beleadod. Amit 
zsinóron húznak a bal felső  sarok felé. Amit visszajátszhat-
nál lassítva, gyorsítva, amit a tévé se hagyhatna ki. Valami 
angyali szépet, amilyent még senki, soha. Amit videóra 
vehetnél te is. 

Lehetne csukafejes, vagy cseles szabadrúgás. 011ózás 
a tizenhatosról, jól irányzott (f ű  alatt surranó) löket. 

Lehetne kezet rázni, zászlót lengetni, petárdát durranta-
ni. Lenne mákos kalács, éjféli mise. Lenne karácsony esti 
gól. 

Jobbról-balról rugdosnak, mégis: átmész rajtuk, mint 
kés a vajon. Egyiknek biciklicsel, a másiknak kötény. Lefu-
tod őket, robbanékony vagy, kellően erőszakos. Többnyire 
kapásból lövöd. Nem packázol sokat, nem szereted a tilito-
lit. Testőrödet megbolondítod hamar, senki nem foghat le. 
Rásuhintod egy pillanat alatt, portás legyen a talpán, aki 
megkaparintja a b đ rt. 

Majd megmutatom 

Átlátok a szitán. Indiántáncot lejtek, számban hatágú bé-
kepipa. Ha beleszippantok, parázslik vidáman a kapado-
hány. Füstkarikákat eregetek, elégedett mosollyal nyugtá-
zom, valami az égbő l mindig lehull: vadászsólymom ege-
reket pottyant lábam elé. Estére glédában hevernek, vart 
belő lük egy jó nagy kupac. Arccal a falnak fordulva falato-
zom. Süket málhahordómnak is adok, nem sajnálom t ő-
le, illemtudóan: jó étvágyat kívánok neki. Vacsora közben 
Schweháti diáit nézegetem. Szenvtelen arccal gázol a ha-
lottak között, lelóg a képrő l a rugdalódzóhoz kötött fakard. 
Ez a felvétel Aradon készült. Lába a mérleghintán, a hát-
térben homokvárát tapossák a nagycsoportosok. Nem 
sokra гб  légnyomást kapott, és aknaszilánk ment piciny 
fejébe. Egy itteni bennszülött szavaiból tudom: valaha 
nagy partizán volt az öreg. 

Vacsora után reggelizünk. Ő  ropogósan szereti, én félig 
nyersen, angolosan. Szerencsére, errefelé van bel ő lük 
elég. Ha ég a gyomrom, mindig bekapok párat. Ha más-
napos vagyok, nem is rágok csak nyelek. Jöhetnek öre-
gek, jöhetnek fiatalok, nem vagyok válogatós. Kicsit sós, 
kicsit paprikás, így szeretem. Gyomrom a magyaros kony-
hához szokott, borsot is szórok a hasukra, ha van. 

Tegnap egy szirti kecskét láttam a fennsíkon, nem tu-
dom miként kerülhetett ide. Lencsevégre kaptam, ha egy-
szer hazajutok, majd megmutatom. 



kalapati ferenc 

DIÓDA-DA 

egy 
földbő l kivágott seb 
nyirkos partján áll a város 
s azon túl vizes 
lakói arcán a gond 

viseltes 
polgára a rend híve 
végzettsége és kedélye általános 
tenyérbe csussza гіtott szeméremtest 
pillantásával fölér 
éppen szemmagasságba 
ra-ta-ta-ta 
a kutyámon nincsen gatya 
bár nem zavarja 

mert 
nem ismeri a szemérmet 

a gazda 
szájában mirelit érvek a váratlan 
vend- 

égnek  

combjához érve 
kiváncsiságtól sápadt 
semmit se kérdez-z-z-z 
csak tegyél az agymosógépbe mint 
egy 
mocskos inget amelyet összerandított 
a nyughatatlanság fosógémi 
szárnyaival beleakadva 
egy 
ágba a koronában 
gubanckötőnő  gordiuszi mintája 
téves nyílásba fulladt kiáltás 
hangjára kezdenek szagosodni a lánykák 
saját rendszereikben 
zsugorodó világegyetemek katedráján 
az imbolygó vagonokban eltévedt 
mozdony után nyúlnak 
az istenek angyalbögyöll őet keresve 
a kárpátok és a nyúltagy metszéspontjában 
itt sziiletek nálad és ma 

mert 
nem vitt el a török dézsma 
az et~lköz őszülő  bundás bugyrában 
š mint felkészii t úttörő  hordára 
nálam kötés s kés van  



né rettegj hát drága öreg- 
anyáгп  

gyönyörbe pusztuló férged 
fényessége az ébredés új 
gyorsforralóján filter tea 
zacskóján a hasadás 
aprócska visszérharapás csupán a köldökön 
ki meg nem bocsájt az öldököl 
s kimúlik 
mint túl hosszúra nyúlt 
nej'-onzacskó kosara udvarlásomnak 
egy 
kapualjban elhagy örökre 
ra-ta-ta-ta 
kaszák önfenése 

faszák 
a lóra ültetett ércérdem szobrok 
mert ügetésük elhal 
a kaszárnyaszecesszió otthonos udvarán 
a kigyulladt égők megvilágítják foglalatukat 
repedéshomlok-zatok száj-padlásán kicsúszva 
a porkukac csámcsogása egészséges színt ad 
š bizalmat kölcsönöz 
a rézfoggantyúkat fényesít ők üzlete mögött 
ki-be-zár 
ki ott marad 
a némaság gumitalpú cip őjét harapva 
a sufnik nesztelen visszhangjában 
a görög szinházak lelátóin 
s átköp Tómába a 
rádió hangja többnyire száraz szeles 
ra-ta-ta-ta 
csipkefüggönyökön át 
tért kereszt tény 
amikor azt hitte 
szabad vénuszok 
egy 
mini sérvvel démonok 
dacolva a hangos messzeséggel 
az árvák dalaitól megtörve 
hullik rám a dió- 

bélszíne 
fát гázó idió 
nóták segélye a vöröskereszt 
csámpás kontóját dagasztják 
apámat nem lövik 

akasztják 
a kor-hely-idő  láncán gyöngyöző  maligánok 
s a veremben is alig állok 
amelyet gondosan megások neki 

jó fiú 
a hullák nem mindig mások 
dő lj be hát 
és ess ne-ki 
elcsépelt szavakkal ostorozva a hajnalt 
ha megkésne a reggel 
egy 
kicsit választékosabban mint 
dí-ódákhoz illik  
ha feldereng 
egy 
új lik a láthatáron 
rögvest dugd meg 
az etika kotonként nyúlik 
így szoktuk meg magunk 
hanyagul elvetve hitvány kis percekben számolt 
gyűszűnyi perselyben 
a fogalom is anyagul 
ra-ta-ta-ta 
apámon nincsen gatya 
ma a négerek jéger-alsói 
szabad választást rendeztek 
s elhagyott vérerek hontalan kételyét 
felruházták 
egy 
sliccgombbal 

a félelem görcsei izmomban 
azonnal kjottgatyát húztak a nyárra 
(nyilván sokan gondolnak anyámra) 
és begomboltam menten 
hogy isten se lássa 
vad szél űz a csendben 
s a szérűn háborogva reccsen száraz 
testem ványadt sejtje 
tagadva mit tud 
hogy csak sejtse a képzelet 
duzzasztógátjáit áttép ő  förgeteg árja 
patkány ül a számban 
és úgy beszél veled mint 
régen látott jóbaráttal 

a szín ür 
poharából borozgató cimborák 
lehányt trikóján a folt 
egy 
fakuló pecsét mely 
eszét vesztette a rohanásban 
s míg veled együtt trappol 
vér folyik a csapból 

szerényen 
a vasárnapi vadászok tisztújító értekezletén 
fogd fel 
egy 
alkalmas edénybe majd párold 
a verejték szófukar levében mely 
a falon túl-teng 

vigyá77 
a padláson kel a reggel 
mámorában a tegnapi nap 
cafatokban a hajnal hasad 

a repedések jól fésült kútjánál hol 
jótáll a kopasz ügynök ápolója 
ki gondoz mígnem tovatűntök 
ra-ta-ta-ta 
a feledés süllyesztőjében 
célszalagot hasít a hiány 
sárguló fotókon a múlt kandikál jöv ődbe 
ha más nem 
hát önmagad köpöd le számítva el őre 
az anyai kötőre mi letörli arcodról a mocskot 
előre pockok 
a teaszűrő  lyukán át 
írjátok hogy kifő tt 
irhátok nem foszlott imádság fecni 
egy 
haldokló királyság éjjeliszekrényének 
túlfaragott fiókjában 
orvosságszagú ábránd 
határotok éppen a hullában felszabaduló gázok 
puffadó odvában jön létre 
elég ha kimondod 
térj észre pierot 
és máris bomlok 
mint ánizsbokrok árnyéka ha 
idegen téved a tájékra a 
rezgő  levelek 
névtelen feladójának kezében 
ra-ta-ta-ta 
üresen pang a kazamatra 
egy 
éve tégy hát kedvére 
hadd teljék gömbölyödjék 
a közénk vert ék mama 
az éjszaka tömény illatában 
az ízhatárzár sorompójára húzom a zászlót 
a besózott rossz szót tartósítva 
kába sejtések udvaroncai által 
beoltva a helyeslés magzatburkába 
a bicegő  otromba vágyat érted 
legszebb erény a vétek 

mert 
általa lészek hallhatatlan 

a vásznon 
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bár elmondtam már 
mégsem elégszer százszor 
rögvest dugd reg 
közel és távol 
így szoptam meg magam -
ra vállalván a többet 

hogy 
ra-ta-ta-ta 
bágyaszta zenekar puskaropogása 

rig 
a kórus tüzel 
a kazánházban dobj rá még 
egy 
lapáttal míg 
hatalmába nem kerít 
egy 
újabb karámbal távlat 
gyökeret eresztenek a verslábak a kelleténél 
mindig kisebbek 
egy 
számmal teleírt öltönyön névtábla 
alatta rejtőző  köldököm komfortos kriptája 
a bizonyítékok ellenére tagad-d-d-d 

meg magad-d-d-d 
és maradj 

távol 
a klotyó ünnepi izgalmában 
göncömet hogy elhánnyam 
mint ablakból 
kivetettem magam a mából 

anyámból 
rövid úton távoztam hát 
s mert nagy nap volt 
kirántották a nyuszikát 

bundámból 
ez lett a jussom 

fusson 

a hosszan elnyúló senkiföldjén 
az örmény hóhérgyilkosok körmére nézve 
és kukkoló káposztafejek hervadt levelébe 
buІkolózva háljon 
egy 
feltámadt förgeteg szívében 
mint lehántolt szem-bogara 

a pulton 
eltátott száj üregének szava 
ra-ta-ta-ta 
az apámon nincsen gatya 
az alsónadrágból"kifújta az öreget 
a kossava huzatos itala 
a titeh kompnál 
hol céltalan csak a gyom jár nyomomban 
és a járvány esdekl ő  tikkadt pillája 

a nyár 
vészkijárata a csizmán taposott lyuk torka 
a csőre töltött uborka 
indáitól nem látok 
csak ha lehunyom a szemem 
naftalinos gúnyátok ráncait 
szaggatja az idegtépő  várakozás 
megbukott a mámor 
negyvenöt százalékos álomeszencia csap 
szájon és recseg 
a hangok porcogója a kövezeten 
az aggódás a felháborodás tér köré 
vont kordon túloldalán 
rozsdarügyet hajt az ágon miközben 
ra-ta-ta-ta 
a pincében leszáll az est 
ezúttal gyalogosan 
kacskaringósan közelitve felém 
versbe vesző  tévutam 
azt a látszatot keltve mintha 
nem én hanem ő  tekeregne céltalan 
társat keresve a vajban  

a konyhaasztal 
morzsás térítetlen lapján 
sikamlós ezüstcsomagját elhagyva 
bambán nézelődő  temetetlen hangyák 
lábára állva 
egy 
ha kell itt teremsz 
és ott lapulsz a pultnál 
ahol a kegyelmet kétkezükkel osztják 
a történelem seggelyukában 
s elégedetten láttam ahogy éltette 
attilát istvánt és jánost 
a szentet kaleidoszkóp szemével 
fordítva 
egy- 
et testén 
s természetesen engem hogy megértsem 
az alfelén böffentett szentenciát 
a mértéktelent és a hiányt tervezve 
azon nyomban kihányt mint 
méltatlant ki kiszagolta 
a piák titkát a söntésben nyomban 
régimódi kufárok zsírpecsétes 
köpenyébe bújtam 
s kalapom fényes karimáján a nappal 
elcsúsztam mint jégen a vadkan 
ra-ta-ta-ta 
aranyoskám ma reggel 
a tyúkom madarat szart a fészkébe 
de még röptében sikerült elkapnom néked 
a féltékeny tekintetű  tarajospár elő l épségben 

hát 
ne sajnáld erszényed bugyrait megnyitni el őttem 
fonnyadt melleim között a nyár 
ra-ta-ta-ta 
apám anyám a lélekharács csókjától dúltan 
olvad cipőmön a boksz 
ra-ta-ta-ta 
felszabadultam urborosz 
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charles bukowski 

levelek 
(letters) 

nőm a padlón ül 
kartondobozban matat 
szerelmes leveleimet olvassa hangosan 
négyéves kislánya a padlón fekszik 
rózsaszín takaróba bugyolálva 
szeme háromnegyedrészt már csukva 

szakítottunk majd újra összejöttünk 
vasárnap van, este 
s én most a lakásán vagyok, karosszékében ülök 

a kinti dombon le-föl száguldoznak a kocsik 
éjszaka ha együtt leszünk 
hallani fogjuk majd a tücsköket 

hol vannak e világ bolondjai kik nem 
élnek ily jól mint én? 

szeretem itt a falakat 
szeretem gyerekeit 
szeretem a kutyát amely az övé 

a tücskökre fogunk majd figyelni 
karom szorosan dereka körül 
ujjaim hasának puhaságán 

egy ilyen éjszaka szembefordul az élettel 
a beteljesülés már csak a halállal számol 

szerelmes leveleimet is szeretem 
mert igazak 

istenem, milyen gyönyörű  feneke van! 
istenem, milyen gyönyörű  a lelke is! 

az üvegdarabokhoz hogy összesöpörjem őket, 
és ekkor hirtelen ott termett mellettem: 
kikapta kezembő l a söprűt és darabokra törte, 
három darabra, 
majd talált egy ép sörösüveget 
és az ajtóüvegnek vágta. 
áttörte, szinte tökéletes kört rajzolva ki 
mire a másik nő  lekiabált a 
lépcsőrő l: az isten szerelmére, Bukowski, menj 
el vele! 
beültem a narancsszínű  volkswagenbe és 
elhajtottunk - ő  meg én. 

eddie és eve 
(eddie and eve) 

mondtam már 
hogy öt éven keresztül ugyanazon a bárszéken ültem 
Philadelphiában? 

ittam a tökrészeg kocsmameleget s a legolcsóbb borokat 
jól táplált kamionsofőrök vertek össze a sikátorokban 
szórakozásul 
a késő  éjszakai hölgyeknek és uraknak 

életemet nem fogom gyerek módjára megvallani 
túl undorító vagyok 
túl valótlan 

de hogy a tárgyra térjek 
végül is elmentem meglátogatni Eddie barátomat 
30 éve nem jártam nála 

még mindig ugyanabban a házban élt 
ugyanazzal a nővel, a feleségével 

eltaláltad: 
pocsékabbul nézett ki mint én 

a pokolnak nincs ily mérge .. . 
(hell hath no fury .  ... ) 
barátnőm narancsszínű  volkswagenjében ült s várt 
amint közeledtem feléje az utcán 
kezemben sörösüvegek s fél liter whisky 
ekkor kiugrott 
a sörösüvegek után kapott és 
a járdához vagdosta őket 
majd a whiskysüveg került a kezébe és 
a járdán tört össze az is, 
közben kiabált: szóval így! ezzel akartad 
leitatni s aztán megbaszni! 
bementem az előszobába 
a lépcsőfordulón állt a másik nő  
erre ő  beszaladt az utcáról 
majd fel a lépcsőn és a táskájával megütötte 
a másikat és még mindig ordított: 
ő  az én emberem! az én emberem! 
majd kirohant 
beugrott narancsszínű  volkswagenjébe 
és elhajtott. 
kerestem egy söprűt s kimentem 
összesöpörni az üvegdarabokat. 
ekkor zajt hallottam 
felnéztem s láttam ahogy a narancsszín ű  volkswagen 
dübörög a járdán 
s majdnemhogy rajtam keresztül is - 
sikerült valahogy félreugranom, a falnak üt ődtem 
a kocsi elrobogott. 
felvettem a söprűt s visszatértem 

nem tudott felkelni a székrő l 

egy sétapálca 
izületi gyulladás, arthritis 

ami haja még meguiaradt 
fehér volt 

az isten szerelmére, Eddie, csak ezt mondtam. 

tudom én is, válaszolta, lejárt az én id őm, lélegezni 
sem bírok. 
ekkor kijött a felesége a valamikor karcsú 
Eve akivel még flörtöltem is. 

105 kiló 
sandított most rám. 

az isten szerelmére, Eve, csak ezt mondtam. 
tudom én is, válaszolta. 

aztán lerészegedtünk. jó néhány órával kés őbb 
Eddie azt mondta nekem, 
vidd el az ágyba, legyen egy kis jóban része, 
én semmi jóban nem tudom már részesíteni, soha 
többé. 

Eve ezalatt kacarászo tt . 

nem bírom Eddie, mondtam, a 
pajtásom vagy. 

még többet ittunk. 
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negyed liter sörök 
végtelenje. 

Eddie hányni kezdett. 
Eve hozott elé egy lábast 
és ő  belehányt a 
lábasba 
a szünetekben azt mondogatta 
hogy mi férfiak voltunk 
igazi férfiak 
tudtuk mi miért van  
az istenit 
ezek a taknyos punkok 
nem tudnak semmit. 

becipeltiik az ágyra 
levetkőztettük 
kis időn belül nem tudott már semmirő l 
csak nagyokat hortyogott. 

elköszöntem Eve-től. 
kimentem a házból s beszálltam a kocsimba 

és a házat bámulva iiltem egy darabig. 
majd elhajtottam. 
ez volt minden amit még megtehettem. 

3:16 és egy fél 
(3:16 and One Half) 

itt most azt várják el t ő lem hogy nagy költő  legyek 
de én álmos vagyok délutánonként 
és itt olyan erősen érzékelem a halált mint egy 
nekem rontó bikát 

de én álmos vagyok délutánonként 
és tudok én a háborúkról is, a szorítóban vereked ő  férfiakról 
tudom melyik a jó kaja a jó bor és a jó nő  
de én álmos vagyok délutánonként 
és tudom hogy a nők hogy szeretnek 
de én álmos vagyok délutánonként 
elnyújtom magam a napsütésben a sárga függöny mögött 
és azon töprengek hogy hová is tűntek el az apró nyári legyek 
eszembe jut Hamingway igencsak véres halála 
de én álmos vagyok délutánonként 

egy nap nem leszek már álmos délutánonként 
egy nap olyan verset fogok írni amely t űzhányókká változtatja 
a kinti dombokat 
de pшanatnyilag én álmos vagyok délutánonként 
és valaki megkérdezi tőlem, „Bukowski, hány óra van?" 
és én azt felelem: „3:16 és egy fél." 
igencsak bűnösnek érzem magam, visszataszítónak, 

haszontalannak, 
háborodottnak, és álmosságot érzek 
délutánonként 
lebombázzák a templomokat, rendben van, ez mind 

rendben van, 
pónikon lovagolnak a gyerekek a parkokban, rendben van, 

ez mind rendben van, 
a könyvtárak bölcs könyvek ezreivel tömve 
a közeli rádióban hatalmas zene rejt őzködik 
de én álmos vagyok délutánonként 
magamban hordom síromat amely azt mondja 
ah, hadd tegyék meg mások, hadd győzzenek ők, 
engem pedig hagyjatok aludni 
mert a bölcsesség a sötétségben van elrejtve 
söprűként suhan a feketeségen keresztül, 
oda megyek ahol az apró nyári legyek mentek 
kísérelj meg utánam jönni és megfogni 

Fordította Zanin Csaba 
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vujica rešin tucić  

FASZ A CÍMBEN 

adalékul henry miller életéhez 

És akkor a fénykép megmozdul: 

Erica halkan, rekedten heherészik, 
felfelé húzza Henry  ösztövér karját, és 
hegyes könyökével feszíti szét 
összeszorított térdeit. 

Tekintetük találkozik, röviden, érthet ően. 

Henry keze becsíszik, és kitapogatja 
a gyapjas, fonó, nedves lábközt. 
- Te vén dög, te - súgja Erica. -Jól tapogaes meg, 
ha már tapogatsz... 
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Fészkelődés közben félreh нízm 
pulóverét. Méretes csecse kiröppen, végén a 
keményen rezgő  mellbimbóval. Henry  beveti magát 
harapásra készen (a rózsabokor mögött ujjai 
szorgalmasan vájkálnak a szeméremajkak közt a picsában). 

Erica a takarót nyomkodja ingerl ően, míg 
fel nem ágaskodik a kopasz, fél 
szemével hunyorgó szörnyeteg. 

Pirospozsgásan és pufókan, 
feszes arcbőrrel áll Erica 
előtt, aki kitörő  örömében futó 
csókot lehel orcájára. 

Majd jobb lábát felemelvén 
megnyergeli. 
Oda súgja: 
- Érzem a fejét... Itt van... 
A bejáratban... De nehogy berontson 
rögtön, hanem előbb birizgálja egy 
kicsit a recéimet, hogy érezzem heréid 
ülepem közvetlen közelében, ezt a 
laesú, bökdöső  tolakodást, hadd 
szívjalak be fokozatosan, hadd csiísszon, 
tolja szét lassan ölemet, míg pinám 
kitárul, hogy hirtelen bekapja az egészet... 
megszorítsam és berántsam... 
Micsoda forróság a seggemben... Tojásaid 
végbélrózsámon pihennek, farpofáimmal 
szorongatom őket, faszod békés... 

Csak a vége mozog, de egész 
bensőmben hamisítatlanul 
érzem... Akarom, hogy most 
odabenn minden meginduljon, hogy 
a faszod... játsszon... bennem... 

(Max Bense: A műalkotás nem az 
egyetlen forma, melyben az 
esztétikai információ és 
kommunikáció ananzsálva és 
adva lehet. A játék statisztikai 
elmélete szerint els ősorban »Two-Person 
Game«). 

A fényt kioltották. A sötétséget 
felsrófolták. 

Henry  Miller halálát hírül adni 
Ugyanaz, mint a világ összes 
címébe faszt iktatni. 

Legalábbis aznap. 

A picsák pedig - halhatatlanok. 

Fordította Balázs Attila 

. Nézem a képet az 
újságban: 

az ágyon, fekete 
térdzokniban, lábát lágyan 
gömbölyded farához 
húzva, húsos térdei közt 
meleg árnnyal ül bájosan 
az író, Erica Jong. 

Az arc jobb oldalát aláhulló 
sűrű , gesztenyebarna hajhullám 
takarja, átfolyik a lelkes nő i 
homlokon, hol pisze orr 
kezdődik, alatta az egész 
arcberendezés légző  vezérmotívumával - 
a félig nyitott, telt ajkakkal. 
Ujjait fmoman összeillesztve kunyhót 
formál, kucsmácskát, jelképes 
összecsukható puncit, vidáman 
vadászva Henry  Millernek, a XX, 
század legtökösebb írójának legendás kezére, 
hosszú, ráncos, alulról befelé igyekvő , megöregedett 
farkat szimbolizáló ujjára. 

Henry, a drága, mintha nem tudná 
elhinni, úgy pislant be a Jong 
kunyhójába, annak az alsó, nem 
jelképesnek vicces ábrázolásába, mely 
dús öldökkel alszik lenn, akár 
a küklopsz csukott szeme a barlangban. 

Kopaszan, évektől kérgesen 
Henry, szájának jobb sarkát fülig szalajtva, 
keskeny tenyerével gyengében tapogatja 
az ő  nagy agyát takaró 
tar, a szemgolyókig meredeken 
alácsúszó tetőzetet, 
alatta a könnyzacskók felhívódott 
herezacskói csüngnek. 

Testét takaró fedi, amaz a másik meg mintha 
épp most ugrott volna fel incselkedőn 
az ágyra. 

Henrynek fehér párna van a feje 
alatt, Ericának ugyanaz a segge alatt. 

Minden a maga helyén. 
Mozdulatlanul. 

A fényképész csak átsuhant a 
szobán, röptében fagyasztva be 
a kortárs irodalom legforróbb 
párját. 
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beszédes attila 

ARTILA FELESÉGEI MINT 
TÁRSADALMI RÉTEG 

— tanulmány — 

Mint ahogy Lux Elvira könyvében olvashatjuk, ma már 
egyértelm űen létjogosultságot nyert, hogy Artila feleségei-
rő l mint társadalmi rétegrő l beszéljünk. Vizsgálati ered-
ményeim szerint a mai fiatalok között a n ők, leányok Artila 
iránti érdeklődése valójában nagyon korán, szinte már a 
gyermekkorban megjelenik. A  13  éves vizsgált személye-
ink 94,44 százaléka úgy nyilatkozott, hogy már nagyon tet-
szik, szimpatikus neki Artila. Eredményeink alapján kit űnik, 
hogy 666, zömmel 14 és 17 év közötti leányból 426 sze-
relmesnek érzi magát A гtilába. Összesített eredményeink 
alapján a 19-20 éves leányok 55,86 százaléka állflotta azt, 
hogy szívesen „csókоІбdzana" Artilával. A leányok, ül. n ők 
nemi orientációjú megnyilvánulásai alapján a leányok 62,38 
szívesen nézeget olyan erotikus fotókat, amelyeken Artila 
szerepel. A leányok 92,6 százaléka minél el őbb férjhez 
szeretne menni Artilához. 

Mi készteti a leányokat, n őket arra, hogy olyan nagy 
számban komoly kapcsolatot óhajtsanak létesíteni Artilá-
val? A többi férfival szemben miért idegenkednek, Artila 
esetében pedig miért nem idegenkednek a leányok, ill. n ők 
a házasság gondolatától? Mivel magyarázható az a tény, 
hogy az utóbbi id őben a házasodási kedv Artila tekinteté-
ben határozott növekedést mutat, az általában fiatal, he-
lyes, okos, de ezekbő l a szempontokból nem egészen tö-
kéletes leányok, ill. n ők körében? 

A jelenség magyarázata igen összetett. El őször is Artila 
feleségeinek problematikájáról szólva külön figyelmet ér-
demel Artila viszonya a szexuális élethez, a szerelemhez, 
a nő  és a férfi közötti kapcsolathoz. Szerelemfilozófiája, 
mely szerint ő  a férfiból és nőbő l álló egységes egésznek 
nem az 50 százalékát, hanem vagy a 75, vagy a 5 szá-
zalékát alkotja. Mint ismeretes, Hamvas Béla szerint a ti-
tánok, pl. Beethowen, azért létesítenek nehezen partner-
kapcsolatot, mert már egymagukban egységes egészet 
alkotnak, igy nincs szükségük a „másik felükre" , képtele-
nek illeszkedni „fél" emberekhez. Nos, Artila nem vallja 
maaát aaеsznek, titánnak, hanem vagy „háromnegyed- 

nek" (gyakrabban), vagy „negyednek", amivel a leányok, 
ill. nők irányában való átlagosnál nagyobb valenciáját is 
magyarázza (ez fordítva is érvényes, azaz a leányok, ill. 
nők is ezért vonzódnak Artilához), hiszen Artila szavaival 
élve: „az egész kiteljesedésekor a negyed mindig jobban 
vonzza a háromnegyedet, a háromnegyed mindig jobban 
vonzza a negyedet, mint a fél a felet". 

Artila álláspontja nagyon érdekes, kétségtelenül nélkü-
lözhetetlen, de nem fogadható el teljes egészében, mert 
az azt jelentené, hogy Artila feleségei többségben „negye-
dek" , ill. „háromnegyedek" , ami nem igaz, hiszen felénk 
a negyed-háromnegyed arány nagy ritkaság, Artilána К  pe-
dig már egy egész társadalmi rétegnyi felesége volt. 

Manapság egyre több szó esik arról, hogy a fiatalok 
körében a szerelem vesztett társadalmi presztizséb ő l, és 
helyét a szexualitás foglalta el. Sokan azzal magyarázzák 
Artila mérhetetlen népszer űségét, hogy Artila kell ő  érzelmi 
ráhangolódással bánik a leányokkal, n őkkel, nem pedig 
pusztán a külsődleges szempontok alapján, hogy nem a 
szexuális kapcsolat a fő  célja. 

Nos, ez nem igaz. A leányok, ill. n ők, Artila iránti mér-
hetetlen vonzódását csak azzal az ellentmondással lehet 
magyarázni, hogy szeretik, mert szeretik, vagyis még egy-
szerűbben: Artila jelenléte afféle folytonos ünnep. 

Nem minden tanulság nélkül való, ha áttanulmányozzuk 
Artila jegyzeteit, amelyb ő l kiviláglanak az Artila és felesé-
gei közötti harmónia árnyalatai. 

Gondolkodásra késztető  azonban az őszintétlen hang-
ütés, a mesterkéltség, a hamis hányavetiség, mellyel ér-
zékeltetni kívánja a köztük lev ő  feszültséget. Az említett 
példa azért érdemel figyelmet, mert súlyos hiányosságok-
ra enged következtetni. Úgy t űnik ugyanis, hogy Artilának 
nemcsak a nemi viselkedéssel kapcsolatosan vannak 
problémái, de hiányos tudással és önismerettel is rendel-
kezik ahhoz, hógy problémáiról számot adjon, mint ahogy 
nyelvi-fogalmi kifejezőeszközeinek szintje sem elégséges 
ahhoz, hogy e problémákat megfogalmazza. 

1990 januárja 
ĆSsalbatrosz 
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eörsj istván 

POHÁR 

Felhajthatod sorsod akárhol 
emlékek bútora között, 
köznapi jajt vizespohárból, 
kupicából az örömöt. 

S bár szerelemmel köszöntöm rád, 
ez a pohár is keserű , 
mégsem akaszkodik rám önvád, 
magáért hű  mind, aki hű . 

Tudtad úgyis, mit várhatsz tő lem, 
ki félni csak titkon merek -
légváram örökre tető tlen, 
padlóján üveg cserepek. 

Nem kerülgethetem örökre, 
bárhogy kímélem talpamat, 
ezért hát kérlek: söpörd össze, 
mi poharainkból maradt. 

1964 

török attila 

* 

más nagyításban 
a kisajkak köze a 
legvadabb kanyon 

héjatlan kagyló: 
öröme nyíló húsa 
igazgyöngyöt rejt 
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gombár irén 

BAB '  

halhatatlan tragédia 
William Shakespeare 
HAMLET című  
halálos tragédiájának 
igézetében 

Mottó 

lenni vagy nem lenni 
Shakespeare 

se nem létezem 
se nem nemlétezem 
SZABAD VAGYOK 

Gombár 

Személyek 
BABI — vörösben 
VITA,—  vörösben 
HALÁL — feketében 
HALHATATLANSÁG — feketében 
SZABADSÁG — fehérben 
NEMLÉTEZÉS — fehérben 

BABI 
vita a halál italát issza amit maga mérgezett még 
VITA 
a baszás nem létezik 
BABI 
a hátam mögött sötétség mélység 
efóttem mélység sötétség 
iszonyú fény vagyok e kett ő  között 
szabadfény 
hy Ihatatlan fény_ 
hálálos fény 
nemlétezá fény 
VITA 
jövő  nincs csak a jelen létezik 
BABI 
nem létezik sem jelen sem jöv ő  sem múlt 
VITA 
a baszás NEM létezik 
VITA - BABI 
nem nem nem nem nem nem nem 
VITA 
a baszás létezik 
BABI 
fiatal voltam szép voltam törékeny 
mint a virág s te összetörtél vita 
azt mondtad 
megérdemled hogy meghalj 
és én felakasztottam magam 
halhatatlanul felakasztottam magam 
halálosan felakasztottam magam 
NEMLÉTEZŐEN felakasztottam magam 
VITA 
csak az a szép ami nem létezik 
BABI 
felöltöztetem a szívemet 
fehérbe 
és megyek egy halott után 
párizs után 
a halálos 
a halhatatlan 
párizs után 
KÓRUS 
a halál a legvilág ű ribb a halál a legvilág ű ribb a halál a legvilág ű ribb 
a halál a legvilág ű ribb a halál a legvilágű ribb 
BABI 
vita a legszebb a leghalhatatlanabb 
a leghalálosabb párizsban 
halhatatlanul ölellék 
vita a halál italát issza amit maga mérgezett meg 
vita a halál italát issza amit maga mérgezett meg 

vita a halhatatlanság italát issza amit én mérgeztem meg 
vita a halhatatlan halál italát issza amit én mérgeztem meg 
VITA 
a legmérgesebb méreg a lélek a LÉLEK 
BABI 
ady a szomorúság italát issza 
baudelaire a fájdalom italát issza 
van gogh az 6rű let italát issza 
malevics a szabadság italát issza 
én a lehetetlenség italát iszom 
nietzsche a halálos sötétség elméjét issza 
hamlet a halhatatlan halál italát issza 
vita a halálos halhatatlan italát issza 
amit ő  mérgezett meg 
amit én mérgeztem meg 
VITA 
a halál halálos italát iszom miattad 
BABI 
a halhatatlan halhatatlan italát iszom miattad 
vita 
a halál bolond italát iszom miattad 
mert felakasztottam magam 
a halál halhatatlan italát ittam miattad 
mikor felakasztottam magam 
a halhatatlan halál halhatatlan italát 
KÓRUS 
agyak hullanak a halálomra agyak hullanak a halálomra 
agyak hullanak a halálomra agyak hullanak a halálomra 
agyak hullanak a halálomra 
BABI 
a fekete párizs éje vár 
issza italát nélkülem 
párizs 
issza iszonyú halhatatlan italát 
párizs 
nélkülem 
issza a legszebb halál italát 
párizs éje 
nélkülem 
K6RUs 
fekete gyász hófehér a zsebkend đm 
barna legyény volt az elsó szeret őm 
BABI 
adynak ez volt a dala 
VITA 
szép a rózsám 
hogy váljak meg tő le 
ha meghalok temetőbe visznek 
a síromra fakeresztet tesznek 
jöjj ki rózsám 
holdvilágos este 
boruljál le a fakeresztemre 
BABI 
az enyém meg ez 
amott jön egy legény 
jaj de beteg szegény 
látom a szemérő l 
hogy hálást keres szegény 
adok neki szállást 
feje alá párnát 
hogyha megfogadja 
engem szeret nem másf 
KOROS. 
egy kerek asztalnál 
tizenketten ülnek 
mind a tizenketten 
énrólam beszélnek 
a legszebb párizsi lány 
mert párizs halálos földjén jártam 
ahol a legszentebb vér folyt 
a legszebb istenteleneké 
a legnagyobb hitetleneké 
a vörösöké a francia kommünároké 
a francia forradalom szent 
mert megbukott 
mert halálos 
mert előre mutat 
a halhatatlan szabadságig 
SZABADSÁGIG 
amit én gondoltam ki 
párizsi lány 
vitát a síró ölembe 
anyaméhembe fogadom 
vita halált ültet oda 
vita halhatatlanságot ültet belém 
vita fekete faszát teszi belém 
VITA 
a pinád egy sírás 



megérdemled hogy meghalj 
BABI 
én felakasztottam magam 
K6RUs 
iszom a halál italát iszom a halhatatlanság italát 
Iszom a szabadság italát iszom a nemlétezés italát 
BABI 
Iszom a halálos baszás italát 
iszom a halhatatlan baszás italát 
eszem a jóság kenyerét 
eszem a jóság kenyerét 
te kegyetlen vagy vita 
VITA 
megérdemled hogy meghalj 
BABI 
iszod a halál italát amit magad mérgeztél meg 
sírok sírok sírok 
sími sími sími 
ha éjfélt üt az óra 
én az öngyilkosság italát iszom amit én mérgeztem meg 
K6RUs 
vita vita vita vita vita vita vita 
BABI 
a lehetetlenség halálos italát iszom 
a lehetetlen halhatatlan italát iszom 
a halálos halhatatlan italát iszom 
a halhatatlan halálos italát iszom 
KORUs 
vita vita vita vita vita vita vita 
VITA 
se nem létezem 
se nem nemlétezem 
szabad vagyok 
BABI 
se nem létezem 
se nem nemlétezem 
szabad vagyok 
se nem nemlétezem 
se nem nem nemlétezem 
lehetetlen vagyok 
VITA 
nem nem nem létezem 
szabad vagyok 
VITA — BABI 
nem nem nem nem nem nem nem 
VITA 
vita vita vita vita vita vita vita 
BABI 
nem nem nem nem nem nem nem 
VITA 
te gombár iгбn babi 
felakasztottad magad 
mint ahogy ady 
öngyilkos akart lenni 
mint ahogy van gogh 
megölte magát 
mint ahogy attila 
a vonat kerekei alá tette a fejét 
mint ahogy egy kínai költő  
követ kötött a nyakába 
és a nagy zöld folyóba ugrott 
mint ahogy majakovszkij 
főbe lőtte magát 
mint ahogy jeszenyin 
felakasztotta magát 
mint ahogy nietzsche 
elméje teljesen elsötétült 
mint ahogy hamletet 
megölték 
te még lehetetlenebbül 
akasztottad fel magad 
BABI 
a mi életünk nem álom 
de az kell hogy legyen 
és lehet hogy az lesz 
K6RUS 
a szabadság a legvilág űribb a szabadság a legvilág ű ribb 
a szabadság a legvilág űribb a szabadság a legvilág ű ribb 
a szabadság a legvilág ű ribb 
BABI 
az én életem álom 
tizenegy azt mondja 
fel kell akasztani 
azaz egy azt mondja 
meg kell bocsátani  

BABI 
gólya gólyđ  gólya 
hosszúlábú gólya 
rég megmondtam néked 
ne szállj le a tóra 
ne zavard a vizet 
hadd igyak belőle 
hadd váljak meg tőle 
hadd igyak belőle 
hadd haljak meg tőle 
K6RUs 
koponyák hullanak a szabadságomra koponyák hullanak a 
szabadságomra koponyák hullanak a szabadságomra 
koponyák hullanak a szabadságomra koponyák hullanak a 
halálomra 
VITA 
babi te bolond vagy 
BABI 
vita te bolond vagy 
VITA 
ki meri ezt mondani nekem 
BABI 
a sírás sárga színe az agyam 
ahova lefektetni kívánlak vita 
az őrülés zöld színe a szemed 
a halhatatlan zöld őrülés színe a szemed 
a halálos zöld színe a szemed 
VITA 
szomorúság a szemed babi 
amit én nem ismerek 
BABI 
a baszásod zöld őrület vita 
a halhatatlan fekete kézitáskámért 
akartad elcsérélni az órádat vita 
én az időért 
nem adtam a halhatatlant 
VITA 
gonosz vagy 
jб  vagy babi 
BABI 
te halhatatlan vagy 
te halálos vágy vita 
VITA 
nem akarom 
BAB' 
amikor vitát hívtam hozzám éjjelre 
ö azt mondta 
nem megyek 
amikor vitát hívtam hozzám éjjelre 
ő  azt kérdezte 
hányszor 
én azt válaszoltam 
egyszer 
ó azt mondta 
nem akarom 
K6RUs 
agyak hullanak a halálomra agyak hullanak a 
szabadságomra koponyák hullanak a halálomra koponyák 
hullanak a szabadságomra 
BABI 
párizs halálos éje hív 
VITA 
te csak menj 
BABI 
vita vita vita 
maradok 
vita letérdel el đttem 
amikor baszni akar 
vita azt kérdezi 
akarsz-e baszni 
én szent nő  vagyok 
mert én vagyok 
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1 8 

MADÁRIJESZTŐK 

összefutsz 
velők 
komoly arcuk 
intelligens 
természetesen 
helyi művészek 
kik menekülnek 
onnan 
hol 
sorba kell állni 
várni 
bölcselkednek 
távol 
kalapácslendítő  
hasító bárdal 
lecsapó 
izomfeszüléstő l 
a társaság 
férfi tagjai 
nem néznek 
a parlagian 
zajongó 
lábaikat 
nem sokat titkolva 
keresztbe rakó 
nőkre 
míg a nő  tagok 
ügyetlenül ügyködnek 
hogy kiirtsák 
magukból 

ZVO~kO SaTIĆ 	 a maradék 
TAKARÉK 	 nő iességet 

inkább 

SZENDVICSEK 	 végére járok italomnak 
eltűnök 

ÜVEGBURA 	 és már az ajtóból 
mesélni kezdem 

ALATT végül is 	 Žanának 
vibrátorhoz 	 a nevetésre fakasztó 

felértékelődött 	 folyamodott 	 bonyodalmakat 
fütykösöm 	 kivettem 	 pofákat vágva 
az éjjel 	 a sört 	 utánozva 
miközbén 	 a hűtőbő l 	 két ujjal 
a romlott 	 meglóbáltam 	 a poháron 
kurváról 	 magam 	 düledezve 
hallottam 	 a tükör elő tt 	 a röhögéstő l 
akitő l 	 ő  máris 	 ágyba megyünk 
épp válik 	 felkészült, 	 vadlovakat 
le akart 	 tulajdonképpen 	 démonokat 
cidázni 	 egész délelőtt 	 fütykösömet 
felejtsd el 	 készenlétben volt 	 lovagolni 
mondtam 	 beismerve 	 e számomra egyetlen 
tovább iszogatva 	 vereségemet 	 érdekes pályán 
a bort 	 párnát tettem 	 ahol nincs kec-mec 
amit fizetett 	 hátam mögé 	 vagy fizetsz 
közben 	 rágyújtottam 	 vagy mehetsz 
azon 	 és jót húztam 	 a kurvának 
járt az eszem 	 a sörből 	 az unalmas dilettáns 
vajon 	 várva 	 fabatkát sem ér 
felajánlja-e 	 az előadást 	 de nagyszerűen 
ugyanezt 	 a vibrátor 	 szórakozik 
valamelyik 	 siklani kezdett 	 azzal 
ötéves kosztümében 	 kisujjamat 	 ki esélytelenül is 
vonzónak 	 sem kellett 	 stilusosan játszik 
látszani 	 mozdítanom 	 bolondulásig 
akaró 	 én majd legközelebb 
kurva is 	 úgy gondolom Fordította Urbán F. Gábor 



georges bataille 

SEVILLA EGE ALATT 
(részlet az Ég kékjébő l) 

Sir Edmund, kinek kimondatlan örömére szolgált „a földön 
valaha is megforduló legegyszer űbb és legangyalibb te-
remtés" szeszélyeít kielégíteni, a következ ő  nap elkísér 
bennünket Sevillába, ahol még gerjeszt őbb forró fényzu-
hatagra leltünk, mint Madridban. Ráadásul: a virágok, 
muskátlik és leanderek minden képzeletet felülmúló pom-
pázása a város utcáin a végs őkig felkorbácsolta szenve-
délyeinket. Simone bugyi nélkül sétálgatott fehér ruhájá-
ban, ami olyan lenge volt, hogy a vékony anyagon áttet-
szett piros harisnyatartója, bizonyos helyzetekben még a 
prémje is. Említésre méltó, hogy ebben a városban minden 
az ő  szépségét domborította ki, minden az ő  csillogását 
segítette olyan fokú érzékiséget kölcsönözve megjelené-
sének, hogy míg a felragyogó utcákat róttuk, s ű rűn láthat-
tam, hogy emelkednek fel a nadrágokban a farkak. Való-
jában nem hagytuk abba a szerelmeskedést, csupán ke-
rültük az orgazmust. Nézel ődtünk. Ez volt az egyetlen mód 
rá, hogy ne tartsam örökké csövecskéjébe mártva tago-
mat, mégis kihasználtunk minden ácsorgás közben adódó 
alkalmat: az egyik megfelel ő  hely után nyomban kerestük 
a másikat: múzeumok kongó termei, lépcs őházak, magas 
bokrokkal szegélyezett sétányok, nyitott templomok, 
esténként kihalt sikátorok —addig mentünk, míg valami ha 

sonlóra nem bukkantunk, s amint megtaláltuk, egyik lábát 
felemelve szétnyitottam a lány testét és egyetlen nekive-
selkedéssel tövig vágtam bele dárdámat. Pár perc múlva 
kiugrattam istállójából még g őzölgő  csődöröm, és folytat-
tuk utunkat. Sir Edmund többnyire lemaradt, hogy azután 
rajtaütésszerűen meglepjen bennünket: ilyenkor bíborvö-
rössé vált, de a közvetlen közelünkbe nem jött. Ha zseb-
hokizott is, azt diszkréten csinálta, igaz, nem tartózkodás-
ból, hanem azért, mert mindent állva csinált, egyedül, 
majdnem teljesen mereven, az izmok iszonyú görcsében. 
— Nagyon érdekes hely — ajánlott figyelmünkbe egyszer 
egy templomot —, ez Don Juan temploma. 

— Hát aztán — fintorgott Simone. 

— Maradjanak itt velem! — mondta sir Edmund el őször hoz-
zám fordulva. —Magának, Simone, egyedül kellene meg-
látogatnia. 

— Mi minden nem jut eszébe? 

Rossz ötlet volt-e vagy sem, Simone-t végül is igazából ér-
dekelni kezdte a dolog, így mi kinn maradtunk. Öt perc 
múltán Simone megjelent a templom ajtajában. Meglepet-
ten néztünk rá: fuldokló nevettében szólni se bírt, úgyhogy 
én is, félig az ő  kacajától fe гtőzötten, félig a mértéktelen vi-
lágosság hatására, hasonló zabolátlansággal hahotázni 
kezdtem, sőt, némileg visszafogottabban ugyan, de csat-
lakozott hozzánk sir Edmund is. 

— Bloody girl! — mondta — nem magyarázná meg nekünk? 
Pontosan Don Juan sírja felett nevetünk! 

Most már ő  is tiszta szívb ő l derült egy rézlapra mutatott a 
lábunknál, az alapító sírfeliratára, aki az útikalauzok szerint 
nem más, mint a р1 еdt Don Juan, aki —miután megbánta 
tetteit — megparé с~olta, hogy halála után a templom kü-
szöbe elé temesseK, hogy a hívők testét tapossák ki-be 
járkálva menhelyük ajtaján. Ekkor, váratlanul, végzetes 
nevetésünk tízszeres erővel újra kirobbant — Simone kitör ő  
örömében egy kicsit bepisilt, s a vékony sugár benedvezte 
a rézlapot. 
A balesetnek másik következményét is rögtön észrevettük: 
a lenge szövet nedvesen rátapadt a lány testére és olyan 
áttetszővé lett, hogy Simone szép hasa és combja kivéte-
lesen szégyentelenül láthatóvá vált. A sötét bokor is a pi-
ros pántok közt. 

— Nincs más hátra, be kell mennünk a templomba — mond-
ta kissé megnyugodva Simone. — Meg kell száradnom. 
Hatalmas csarnokban találtuk magunkat, melyben sir Ed-
munddal hiába kerestük a komikus látványt, amit a leány-
zó sehogy se tudott megnevezni. Meglehet ősen hűvös volt 
odabenn, a fényt élénkvörös finom kreton függönyök sz ű r-
ték meg, a mennyezet csupa fametszet, a falak meszeltek, 
túlzsúfolva ájtatos díszekkel, túlzottan aranyozottakkal. Az 
oltár a csarnok egész hátsó részét bitorolta, kövezett ő l a 
plafonig, óriási, aranyozott fából készült barokk stílusú 
építmény, kacskaringós, nyakatekert ornamentumaival, 
melyek Indiára emlékeztették az embert, sejtelmes ár-
nyaival és arany csillanásaival els ő  pillantásra roppant ti-
tokzatosnak t űnt, eleve közösülésre rendeltetettnek talál-
tam. A bejárati ajtótól jobbra és balra Valdez Leal két híres 
festménye függött, melyek oszlásnak induló hullákat ábrá-
zoltak: említésre méltó, hogy látni lehetett, amint az egyik 
hulla szemüregébe egy patkány mászik be. De mindebben 
nem lehetett felfedezni semmi nevetségeset. Ellenkező -
leg: egészébe véve minden pompásan érzéki volt: a vörös 
függönyök fényjátéka, a h űvös levegő , a viruló leanderek 
éтős, csípős illata, a Simone fansz ő rére simuló ruha — arra 
ingerelt, hogy engedjem szabadjára leláncolt vérebeimet 
és meztelenítsem le a templom kövezetén a nedves puncit, 
mikor аž egyik gyónszék mellett .észrevettem valamelyik 
vezeklő  selymes nő i cipőbe bújtatott lábfejét. 

— Látni akarom őket, amikor kijönnek —súgta oda nekünk 
Simone. 
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Leült elém, nem messze a gyónszéktő l, úgyhogy nekem 
be kellett érnem azzal, hogy ékemmel a nyaks7i гtjét, haját 
és vállát simogathatom. Ez is olyan gyorsan t űzbe hozta, 
hogy rám ripakodott, menten vegyem el a bögyör őmet, kü- 
lönben kiveri. Nem maradt más hátra, mint leülni, és meg-
elégedni Simone nedves anyagon áttűnđ  meztelenségé-
nek látványával vagy valamivel többel, amikor izzó comb-
ját hűteni igyekezvén szétterpesztette lábát és megemelte 
könnyű  öltözékét. 

— Várj, majd megéled — nyugtatott. 

Így türelmesen vártam a rejtvény megfejtését. Hósszabb 
várakozás után egy nagyon csinos, barna hajú fiatalasz-
szony lépett ki a gyóntatószékbál, kezét összekulcsolva. 
Sápadt arccal, felindultan, fennakadt szemmel, hogy csak 
a szeme fehérje látszott, t űnt tova, mint a kísértet az ope-
rákban — ez valójában oly váratlanul égy, hogy kétségbe-
esetten szorítottam össze térdem, nehogy hangosan elne-
vessem magam, amikor a gy бntató ajtaja kinyílt, s újabb fi-
gura jelent meg előttünk: ezúttal egy szőke lelkész, na-
gyon fiatal; nagyon jóvágású, megnyúlt, sovány arccal és 
a szentek fakó szemével; karát mellén összefonva állt 
meg kis helyisége küszöbén, tekintetét a mennyezet vala-
melyik nyugvópontjára szegezve, mintha arra várna, hogy 
valamilyen égi tünemény a földrő l felragadja. Aztán elin-
dult arra, amerre az asszony, s valószín ű leg el is tűnik 
nyomában, ha Simone, mérhetetlen csodálkozásomra, 
hirtelen meg nem állítja. Hihetetlen ötlete támadt: el őbb il-
ledelmesen üdvözölte a látnokot, majd kifejezte óhaját, 
hogy meg szeretne gyбnni. A lelkész, továbbra is révülten, 
visszafogott mozdulattal a fülkére mutatott, s szó nélkiil 
visszalépett kis búvóhelyére, pedánsan betéve maga mö-
gött az ajtót. 

SIMONE VALLOMÁSA ÉS SIR EDMUND 
MISÉJE 

20 	Nem nehéz elképzelni megrökönyödésem, hogy Simone-t 
a morózus pásztor kabinja el őtt térdelni látom. Míg ő  gyónt ;  
én fokozódó érdeklődéssel figyeltem, mi lesz ebb ő l a vá-
ratlanul előállt helyzetbđ l. Már látni véltem lelki szemeim 
előtt, amint ez a visszataszító teremtés kiront odujából, 
hogy megkorbácsolja az istentelen lányt, sőt arra is felké-
szültem, hogy földhöz vágjam és megtapossam ezt az 
iszonyú szörnyeteget, de semmi ehhez fogható nem tör-
tént, a fülke zárva maradt. Simone sokáig suttogott a kis 
rácsos ablak felé fordulva, más nem zavarta a csendet. 
Már kezdtünk nagyon is kérd őn összenézni sir Edmund-
del, amikor a dolgok alakulni kezdtek: Simone el őbb vaka-
rászni kezdte combját, utána mozgolódni kezdett; egyik 
térdét továbbra is az imakönyvön tartva a másikat felhúzta, 
ilymód téve láthatóvá a harisnyák feletti részt is, közben 
egy pillanatra se hagyva abba a gyónást. Id őnként úgy 
tűnt, hogy önkielégít. Ovatosan megközelítettem oldalról, 
hogy jobban megnézzem, mi történik: Simone tényleg azt 
művelte — arcát balról a_ rácshoz szorítva, közvetlenül 
a lelkész feje mellett, feszes tagokkal, szétterpeszkedve, 
ujjai mélyen szántottak gubancos gyapjában; megérinthet-
tern, egy pillanatra kitakartam ülepét. Epp akkor hallottam 
meg, amint mondja: 

—Atyám, még nem árultam el legnagyobb vétkemet. 
Pár másodperc síri csend. 

— Hogy is mondjam, a legvétkesebb dolog az, hogy simo-
gatom magam gyónás közben. 

Még pár másodperc fojtott pusmogás a ládában, aztán fél- 
hangosan: 

— Ha nem hiszi el, én megmutatom. 

És tényleg, Simone azon nyomban felegyenesedett, egyik 
lábát oldalt felemelve tárulkozott ki az ablakocska magas-
ságában, gyors, biztos mozdulatokkal dörzsölve Iába Кб-
zét. 

— Hé, lelkész uram — kiáltotta el magát a lány —, te mit csi-
nálsz a te kis házikódban? Te is játszol a tiéddel? 

De a fülke nem válaszolt. 

Akkor kinyitom az ajtót! 

Benn ült a látnok, és homlokát törölgette, melyr ő l dő lt a víz. 
Simone benyúlt és megkereste fekete reverendája alatt a 
nyelét, míg az szó nélkül tüze. Megemelte az utálatos fe-
kete szoknyát, és kiemelte hosszú, kemény, rózsaszín ű  
pöcsét, mire az még hátrább vetette a fejét, arca grimasz-
ba rándult, felszisszent, de átengedte magát a lánynak, aki 
ezt az állati dudlit egyb ő l beverte a szájába, és hatalmas 
lendülettel nyelni kezdte. Sir Edmundnak és nekem földbe 
gyökerezett a lábunk. A csodálattól moccanni sem tudtam, 
fogalmam se volt, mit kell most tennem, ez a rejtélyekkel 
teli angol azonban határozottan odalépett a gyónszékhez 
és gyengéden félrelökve Simone-t gallérjánál fogva kirán-
totta lyukából a szent hernyót, és kíméletlenül kiterítette a 
kő lapokra, lábunk elé; ott hevert az utálatos lelkész, mint 
egy hulla, fogával a követ harapdálva, meg se mukkant. 
Hamarosan becipeltük a sekrestyébe. Begombolatlan slic-
cén keresztül kilógott a fasza, halálsápadt arca csuromvi-
zes volt, nem ellenkezett ekkor sem, csak nehezen léleg-
zett. Hatalmas karosszékbe ültettük. 

— Senores — szólalt meg végre a nyomorult vinnyogva —, 
önök valószínű leg azt gondolják, hogy én képmutató va-
gyok. - 

- Nem — nyugtatta meg kategorikusan sir Edmund. 

— Hogy hívnak —kérdezte Simone. 

- Don Amindo. 

Simone pofon csapta ezt a templomi dögöt, a dögnek ett ő l 
ismét felállt a farka. Teljesen megszabadították a ruháza-
tától, amire Simone, leguggolva ;  mint egy utolsó szuka, rá-
pisált, majd felváltva verte és szopta a templomi dög fa-
szát, míg én az orrlyukába hugyoztam. A hangulat tet őfo-
kán félrerántottam Simone-t, aki sokszorozott er ővel foly-
tatta a dudlizást. Ez idő  alatt sir Edmund, fél szemét szün-
telenül rajtunk tartva, ilyenkor szokásos, jellegzetes hard-
labour-arckifejezésével tüzetesen átkutatta a helyiséget, 
melyben átmenetileg tartózkodtunk. Egy fametszetb ő l kiál-
ló szögön kulcsot vett észre. 

— Minek a kulcsa ez? 

Don Amindo arcára olyan kétségbeesés ült ki, hogy sir Ed-
mund egybő l rájött: nem lehet másé, mint a tabernákulu-
mé. 

Kisvártatva visszajött, kezében észbontóan kacsgaringós 
díszítés ű  kehely rengeteg Ámorra emlékeztet ő  kerekded 
mezítelen angyalkával. A balsorsú Don Amindo teljesen 
görcsbe rándulva tehetetlenül bámult a szent ostyák kely-
hére, s Simone fáradhatatlanul pöcsét ostromló nekibuz-
dulásaitól, harapásaitól és sebes nyelvforgatásától defor-
mált, az értelmileg leépültek szépségével ragyogó arca 
rángatózni kezdett. Sir Edmund, aki eddigre jól elbariká-
dozta az ajtót, s most a szekrényekben kutatott, végre ta-
lált egy jó nagy serleget, s megkért bennünket, hogy en-
gedjük el egy pillanatra a nyomorultat: 

— Nézd — magyarázta Simone-nak —, ez a kehely a szent 
ostyával, ez pedig a serleg, mibe a fehér bort öntik. 

• 

— Göcire bűzlik. 

— Pontosan — helyeselt élénken sir Edmund — az ostya, 
mint láthatod is, semmi más, mint Krisztus ondója fehér 
süteménykék alakjában, ami pedig a serlegbe öml ő  bort il-
leti, a szent emberek azt mondják rá, hogy az Krisztus vé-
re, de szemmel láthatóan és megbocsáthatatlanul csal-
nak: ha csakugyan úgy vélnék, hogy az vér, akkor vörös 



bort használnának , nem fehéret , amivel elárulják , hogy va-
lójában ők is jól tudják: ez vizelet! 

E mérhetetlen szellemi éleslátásról tanuskodó elmefut-
tatás oly meggyбzően hatott ránk , hogy minden további 
magyarázat szükségtelennek bizonyult : Simone a kelyhet 
ragadva meg , én pedig a serleggel fegyverkezve fel: Don 
Amindóra vetettük magunkat , akinek testét enyhe hideg 
rázta . Kezdetnek Simone elszántan koponyán vágta a ke-
hellyel, ami először magához térítette , utána rögtön el is 
kábította , s ekkor a lány ismét mohón szopni kezdte, ami 
ismét undorító hörgést csalt ki belöle. Miután ily mód végre 
a kéjérzés tetőfokára hozta , sir Edmund és azén segítsé-
gemmel erősen megrázta. 

—Még nem kész —mondta ellentmondást nem tü гб  hangon 
—, most pisálnod kell! 

Másodszor arcul ütötte a kehellyel, ugyanakkor felemelte a 
ruháját , s én dörzsölni kezdtem Simone Iába közét. Sir Ed-
mund oly szúrósan nézett a fiatal lelkész fényét veszített 
szemébe, hogy a dolog minden nehézség nélkül megtör-
tént. Don Amindo hangos csobogással megtöltötte a serle-
get, melyet Simone a püffedt pöcse alá helyezett. 

— És most idd! — parancsolt rá Simone. 

A dermedt nyomorult valami ocsmány önkívületben mohón 
felhajtotta . Simone ismételten felverte és megszopta baro-
mi lőcsét , amitől újfent tragikusan szuszogni kezdett a 
gyönyör fellegeiben, s eszel őshöz illő  erővel vágta a fel-
szentelt bilit a falhoz. Négy erős kéz ragadta meg most, a 
levegőbe emelte, s ő  széthúzva, megfeszítve, ordítozva 
mint a disznó, mikor fut belé a kés, spriccentette magját a 
kehelybe Simone kezében. 

A LÉGY LÁBA 

Hagytuk a dögöt leesni, mire ő  teli zsák puffanásával el-
nyúlt a padlón. Sir Edmundot, Simone-t és engem ugyan-
az a tántorítatlan mindenre elszántság vezérelt, egy.min-
den elképzelést felülmúló, hihetetlen éleslátással párosuló 

felindulás. A lelkész mozdulatlanul feküdt, petyhüdten, a 
megszégyenítés tehetetlen dühében fogát csigorgatta —
most, üres tökkel, saját ocsmány mivolta teljes elviselhe-
tetlenségében jelent meg előtte. Hallottuk halk nyögéseit: 

— Ti, istengyalázó hitvány gazemberek (...) 

Meg még különb, számunkra érthetetlen szitkot is. Sir Ed-
mund belerúgott; a szörnyeteg erre oly mulatságosan sz ű -
kölve csúszott arrébb , hogy ellenállhatatlan erővel robbant 
ki belő lünk a nevetés. 

— Emelkedj fel! — csattant élesen sir Edmund hangja —, 
most meg kell kamatyolnod ezt a girlt. 

— Hitványak — fenyegetőzött Don Amindo fuldokolva —, 
spanyol igazságszolgáltatás (...) börtön (...) nyakvas (...) 

— Megfeledkezni látszol arról, hogy ez a te ondód itt — je-
gyezte meg nyugodtan sir Edmund. 

Erre ismételt fogcsikorgatással válaszolt a vadállat, az 
űzött vad reszketésével: 

— Rám is a garrotte vár (...) de először ti hárman (...) 
először (...) 

Sir Edmund hangja gúnyosan csengett: 

— Szegény félrevezetett bolond. Még hogy először mi! 
Gondolod, hogy olyan sokáig megvárakoztatlak? Először: 
te! 

A semmirekellő  lelkész döbbenten bámult az angolra, 
szép arcára leírhatatlanul bamba kifejezés rajzolódott: va-
lami abszurd öröm húzta aztán vigyorra ajkát, karját mel-
lén összefonta, úgy nézett ránk elragadtatottan: 

—Szenvedés —nyögte ki végül elcsukló hangon —, szenve-
dés! 

A szegény nyomorultnak csodálatos látomása támadt sa-
ját megtisztulásáról, s szeme csaknem felragyogott. 

— Előbb elmondok neked egy mesét — csillapította le sir 
Edmund. — Tudod, hogy az akasztottaknak vagy a nyak-
vassal megfojtottaknak abban a pillanatban, amikor belé-
jük fojtják a szuszt, oly fertelmes er ővel áll fel a micsodá-
juk, hogy magömlésük támad? Neked tehát lehet ővé tesz-
szük azt az élvezetet, hogy kínzásnak légy alávetve, míg 
magadévá teszed ezt a girlt. 

Mivel a halálra rémült lelkész védekezni próbált, az angol, 
hátracsavarva kezét, kegyetlenül a földre kényszerítette. 
Hátulról lefogta, s aláfekve magára húzta úgy, hogy az fel-
felé nézzen, míg én összeszíjaztam a bokáját. Sir Edmund 
a kínzókerék szerepében oly tökéletesen rögzítette le, lá-
bát lábával szorítva satuba, hogy abban hiba nem volt. 
Ráadásul én ráültem a fejére, így mukkanni se bírt. 

— És most —szólt sir Edmund Simone-hoz —, nyergeld meg 
ezt a templomi pockot! 

Simone megemelte ruháját, s a különös vértanú hasára üit 
alteste bejáratával közel Isten szolgájának megfáradt pö-
cšéhez. 

— Most pedig — vezényelt sir Edmund —, szorítsd meg a tor-
kát, pontosan azt az eret az ádámcsutkája mögött — las-
san, de határozottan. 

Szörnyű  remegés járta át ezt a minden mozgási lehet ő -
ségtő l megfosztott, lebilincselt testet, s a fasz felállt. 
Egyetlen mozdulattal elkaptam, s könny űszerrel becsúz-
tattam Simone pinájába, míg ő  növelte a torokra gyakorolt 
nyomást. A lány teljesen megittasulva, vadul rángatta ki-
be, tüntette el partjai közt az ijeszt ő  ágyúcsövet, míg a test 
alattunk szörny ű  szorításunkban kísértetiesen ropogott. 
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Végül akkora erővel szorította meg a gégét, hogy még egy, 
utolsó förtelmes rángás futott végig áldozatán, s a mag pi-
nájába sercent. Ekkor eleresztette zsákmányát, s hanyatt 
dő lt a nem mindennapi öröm mámorában. Úgy maradt fek-
ve a deszkapadlón, kidüllesztett hassal, combja összeken-
ve a halott csordogáló göcijével. Melléfeküdtem, hogy ma-
gam is megbasszam, de csupán karjaimba tudtam zárni, 
és szájon csókolni a különös bels ő  eredetű  bénaság miatt, 
melyet a lány iránt érzett szeretetem, valamint a szörny 
halála idézett el ő . Sose voltam ily elégedett életemben. 
Engedtem, hogy Simone félrelökjön, és még egyszer meg-
tekintse munkája gyümölcsét. Gyermeteg kíváncsisággal 
lovagolta meg ismét a meztelen hullát, hogy közelebbrő l 
vehesse szemügyre a megkékült arcot, még a verítéket is 
letörölte az elhunyt homlokáról, és kitartóan igyekezett tá-
vol tartáni egy legyet, amely a nap vékony sugarában röp-
ködve szemtelenül minduntalan ráröppent a tetemre. 
Egyszer csak Simone halkan felsikoltott. Rögtön el is mon-
dom, hogy milyen egy zavarba hozó csodás dolog tö гtént: 
a légy ezúttal a halott dülledt szemgolyójára szállt, s hosz-
szú végtagjait, mint valami lidérces álomban, elégedetten 
dörzsölni kezdte. A lány —fejét két keze közé szorítva, mint 
a hidegleléses, megrázta — aztán úgy t űnt, hogy gondola-
taiba mélyedt. 

Érdekes, hogy a legkevésbé sem izgultunk amiatt, ami 
könnyen megeshetett volna: történetesen az, hogy valaki 
felfedez bennünket — feltételezem, hogy sir Edmunddel 
nem hagytuk volna sokáig borzadni. De lényeges-e ez 
egyáltalán? Simone, ernyedtségéb ő l szabadulva, sir Ed-
mundnál keresett menedéket, aki — hátával a falnak d ő lve 
— mozdulatlanul állt; hallottuk a légy zúgását. 

— Sir Edmund — szólt hozzá Simone, arcát gyengéden a 
férfi vállához dörzsölve —, szeretném, ha valamit megten-
ne énem. 

— Mindent, amit kívánsz. 

Most Simone engem is odaintett. Leguggolt, és a szemre 
mutatott, arra, melyre az imént röppent rá a légy: 

— Látod ezt a szemet? 
— És? 
— Ez egy tojás —szögezte le egyszer űen. 
— Mit akarsz ezzel mondani?! 
— Szeretnék játszani ezzel a szemmel. 
— Magyarázd meg! 

— Figyeljen ide, sir Edmund, rögtön ide kell adnia ezt a sze-
met, tépje ki rögtön, megértette? 

Sir Edmund arcáról sose lehetett leolvasni semmit, kivéve, 
amikor bíborvörössé vált. Még nem mozdult, csak a vér to-
lult a fejébe: erszényébő l éles körömvágó ollót szedett el ő , 
figyelmesen körülvágta a húst, majd két ujjával ügyesen 
alányúlva kiemelte a szemgolyót és elmetszette a golyó-
hoz tapadó feszes húrt —így a kis fehér labda ott találta 
magát véres kezében. Simone egy ideig csak szemlélte a 
szokatlan kerek metszetet, aztán megrendülten ugyan, de 
gondolkodás nélkül a kezébe vette, és azon nyomban ját-
szani kezdett: combja bels ő  oldalát simogatta vele, lassan 
csúsztatva a sima bőrön a folyékonynak t űnő  anyagot. A 
bőr szemgolyóval való simogatása semmivel sem mérhe-
tő , jóérzést váltott ki, melyben van valami a kakas félelmé-
tes kukorékolásából, mesés érzés ez. Simone ekképp 
szórakozva begyömöszölte kis játékszerét pinája mélyére, 
aztán hanyat fekve, gyertyaállásban, farpofáját összeszo-
rította: a szemgolyó kirepült onnét, mint az ujjak közé szo-
rított cseresznyemag, a halott sovány hasán kötött ki, mind-
össze pár centiméterre pöcsét ő l. Ez alatt én megenged-
tem sir Edmundnak, hogy levetkőztessen, hogy ily mód 
zavartalanul vethessem magam a lány begerjedt testére: 
faszom egy csapásra t űnt el bozontos lyukában, s akkor 
basztam szilaj lökésekkel, míg sir Edmund a szemet guri-
gázta ide-oda Simone mellén és hasán, teste hajlataiban. 
Egy pillanatra köldökünk közé szorult. 

— Rakja be a pinámba, sir Edmund — könyörgött Simone —, 
rakja be! 

Simone kibogozta magát ölelésemb ő l, kirántotta a gyö-
nyörű  labdát a derék angol kezéből, s lassú egyenletes 
nyomással arra kényszerítette, hogy behatoljon sötét pa-
macsa közé, síkos vájatába. Aztán olyan er ővel szorította 
ajkát a számhoz, hogy testéhez hozzá se érve élveztem el, 
lefröcskölve szőrzetét. Most összeszedtem minden er ő -
met, s az oldalán fekv ő  Simone lábát felemelve szemben 
találtam magam azzal, amire, úgy képzelem, mindig is vár-
tam, valahogy úgy, ahogy a nyaktiló vár az átvágandó 
nyakra. Úgy tűnt, szemem ki fog röppenni üregéb ő l, úgy 
kimeresztettem rémületemben: Simone gyapjas öv ű  mé-
hében megpillantottam, s ehhez nem fér semmi kétség, 
Marcelle világoskék szemét, Marcelle vizeletkönnyeket 
hullató szemét. A Simone habos, barázdás szakálla elvi-
selhetetlenül a szomorúság jellegét kölcsönözte e holdbéli 
látomásnak   

Két óra múlva sir Edmund és én fekete álszakállal, Simone 
pedig hatalmas, mulatságosan ható sárga bokrétás kalap-
ban, durva vászonruhában, mint valami falusi úrihölgy, bé-
relt fogaton elhagytuk Sevillát. Öblös kofferaink lehet ővé 
tették, hogy a rend ő rséggel kijátszva többször is átváltoz-
zunk. Sir Edmund ebben a csintalanságban is a kit űnő  hu-
morérzék, a tündökl ő  ötletek kimeríthetetlen kincsesládá-
jának bizonyult: így mentünk végig Rondo városka főutcá-
ján spanyol szerzeteseknek öltözve, csuhában, bolyhos 
posztókalapokkal, férfiasan szivarozva; Simone pedig —
köztünk — a sevillai papnövendékek egyenruhájában an-
gyalibban nézett ki, mint bármikor. Így bújócskáztunk a 
széles Andalúziában, a sárga föld és ég országában, ami 
olyan volt, mint egy napfénnyel telt éjjeli. Andalúziában, 
ahol minden nap egy új személyt erőszakoltam meg, Si-
mone-t, aki minden nap átváltozott, különösen délben, a 
ragyogó ég alatt, sir Edmund véreres tekintete el őtt. 
A negyedik nap az angol jachtot vásárolt, szerecsen le-
génységével felszedtük a horgonyt és kihajóztunk a nyílt 
tengerre, új kalandok elé. 

Fordította Balázs Attila 



erica jong 

VÁLÁS 
(DIVORCE) 

Az edényben tojások főnek. 
Egymáshoz koccannak, 
akár a kasztannyetta. 
Egyet a csészébe helyezek, 
s levágom felső  végét, akár a fejét. 

A hártyás fehérje alatt 
kuporog az első  férjem. 
Nézd, milyen parányi lett 
utolsó találkozásunk óta! 

„Egyél meg", mondja beleegyezően. 
Kicsit habozok, majd beleharapok. 

A tömött sárgája végigfut a 
combjaimon. 

Kiveszek egy újabb tojást, 
s lefejezem 
Benn ül a második férjem. 
Ez már jobb fajta. 

„Te a fehérjét szeretted", mondom, 
„En pedig a sárgáját". 

Nem szól semmit sem, 
csak bámul komoran, mintha azt mondaná: 
„Engem mindig mindenki 
felfal a végén". 

Összerágom, 
de kiköpöm 
koromfekete haját, 
fogainak porcelánzománcát, 
mandzsettagombjait, válltöméseit, 
a szemüvegkereteket... 

Kávét iszom 
kezemben a Times. 

Az edényben újabb tojás rotyog.  

KÉJLEVES 
(SEXUAL SOUP) 

Egy olyan beteg férfi, 
hogy már nem mentheti meg a kéjleves – 

Csirkekéjleves, 
amely mindent gyógyít: 
nokedlik hánykódó taraja, 
bágyadt-fehér húsdarabkák, 
sárga zsírcseppecskék, 
akár a szerelem... 

G viszont olyan beteg férfi, 
hogy semmilyen leves nem kúrálja ki. 

Torka varrá hegedt. 
Bendőjében nincs más, csak düh. 
Diétán akar élni, s po rt  nyelni. 

Felajánlottam, hogy 
(kanalanként) 
én magam megetetem. 

Hasamat adtam volna, hogy edénye legyen. 
Karomat, hogy kanala legyen, 
térdem lett volna ajka s nyelve, 
mellem a gyorsforraló – 
tartotta volna melegünket. 

Köldökömet adtam volna 
brandyspohárkának. 

„Oda már a nyelvem", mondta ő , 
„Fogaim sincsenek már. 
Szám a sírba ment anyámmal. 
Éhségemet ajánlottam a légnek, 
orrcimpámat a szélnek, 
férfiasságomat adtam volna a halálnak, 
két szemem a pornak és a semminek." 

„Mire vágysz akkor?" 
– kérdeztem. 

„Nem vágyom én semmire." 



linda king 

NEM, NEM ÉN VOLTAM 
MARY ELLEN 
(I WASN'T NO MARY ELLEN) 

Ők voltak a Thompsonék, 
kövérek voltak és piszkosak, 
volt egy lányuk, Mary Ellen, ő  mondta, 
hogy anyukája , a nagy kövér Ellen 
és Papája szexelnek, mert 
hallotta őket éjszaka , és én tudtam, 
az anyám és a papám sohasem 
szexeinek, és nem is hallottam semmit. 

Nem szerettem a házukba menni, 
büdös volt, a mi házunk 
nem volt büdös, és Mary Ellen 
mindig csúnyát akart játszani, 
még a nagy testvérével is, akit én 
nem szerettem, mert mindenki tudta, 
hogy olyat játszott a Coalman lányokkal. 

Nővéreim meséltek nekem egy 
kilencéves kislányról valahol Mexikóban, 
akinek lett egy kisbabája, és én 
utáltam volna, hogy gyerekem legyen 
egy piszkos Thompson fiútál, 
akik hagyták a padlón száradni 
a fölözđbđ l kifröccsent tejet, és még 
a csirkéket és a malacokat is beengedték a szobába. 

Hazamentem , és a kutyámmal játszottam, 
és úgy gondoltam, hogy semmi rossz sincs abban, 
hogy a kutyámmal játszom , tudod , úgy, mert 
én szeretem a kutyámat, én 
valóban nagyon szerettem a kutyámat, és mi 

24 	szerettük, és meg is pusziltuk egymást 
minden nap, de még vele is 
akkor párszor , nagyon vigyáztam 
hogy egész biztos hátrafelé menjen. 
Én nem , nem akartam bepiszkítani a kezemet.  

alta 

SOHASEM l АПАM MÉG 
FÉRFIT PONGYOLÁBAN 
(I NEVER SAW A MAN IN A NEGLIGEE) 

Az érzékien áttetsző  pongyola frigiddé tesz, 
különben is jó az alkalom, így félig rejtetten, még 

előnyösebb, 
testemen a feszes mellbimbókon kívül minden csupa 
lágyság a férfiaknak pedig 
sóhajtozniuk kell, meg lihegniük, meg dörzsölniük 

tenyerüket, 
hisz előttük ez a filmíz ű  valami , amely norman mailert, 

na meg 
raquel welchet , és még az isten tudja kicsodát idéz. 
sohasem jutott még eszembe nők kedvéért felhúzni 

ilyesmit. 
csak letolnánk a gyapjúalsót , és mi más kell . legalábbis 

így gondoltam, 
ha a nők az igazi Énemre kíváncsiak , a férfiak se kapjanak 

mást. kétszer 
húztam fel igazi kurvás dolgokat , tudod , azt a fajtát, 

amiben a 
férfi, ha meglát még a basebbalmeccset is otthagyja 

(habár ezt sohasem teszik meg), 
és annyira igyekeztem kívánatosnak lenni meg üdén 

illatozni, hogy képtelen voltam 
összecsuklani, megfeszülni és elernyedni, nem tudtam 

izzadni, sem sikoltani, de hisz tudod, 
a fenébe is, képtelen voltam odáig eljutni. 
de mint valami féktelen csikó olyan vagyok , gyű rött kék 

ingben , és nyomdafestékszag árad bel ő lem, 
vagy ha a kissé bö nadrág átnedvesedik a gyerekekkel 

valб  játék közben, 
akkor lényem örömteli, emberi része szerelemre vágyik, 

ide-oda hempereg ujjongva, 
hempereg fel, majd le, és újból és újból, ó, istenem. 

A KIERŐSZAKOLT 
HIÁNYÉRZÉS MŰVÉSZETE 
(THE ART OF ENFORCED DEPRIVATION) 

emlékszem amikor régen még a gimiben 
corlissal tánclépéseket gyakoroltunk 
és én voltam a fiú: egyik kezemmel 
derekát öleltem át a másikkal a kezét fogtam 
(így táncoltunk mi azokban a régi id őkben) 
mellecskéje épp ott bökdösött úgyhogy az járt a fejemben 
hogy „ hű ! a fiúk sokkal jobban járnak 
az arcát kerestem mert látni akartam hogy 
neki is olyan jólesett-e mint nekem 
de ő  nem akart rám nézni 
még ma sem tudom 

KÍVÁNJ MEG 
(HUNGER FOR ME) 

kívánj meg kívánj meg 
szomjúhozz itt vagyok el őtted megérinthetsz 
nyújtsd ki kezed megcsókolhatod 
szétnyíló ajkam érezheted 
amint feltörnek bennem a nedvek kívánj meg 
szomjúhozz kívánj meg 
sohasem feledkedhetsz meg rólam álmaid 
felidéznek szoríts le tudatod mélyére 
és álmaidból nevemet felsírva ébredsz 
nálad időzöm amint te nálam id бztél és 
kiküzdöm hogy 
megkívánj 



linda gregg 

A LÁNY, AKIT ELMÁNAK 
H IVTAM 
(THE GIRL I CALL ALMA) 

A lány, akit Elmának hívtam, akinek fehérsége megejt ő , 
csodálatos ugye? Igaz, hogy szavát sem hallani, 
bánata azonban hasonlatossá teszi 
a tengerparthoz, és a hatalmas vízhez, ugye? 
És milyen tünékeny, hát nem gyönyör ű? 
És mikor hazudik, hát nem olyan az, 
mint a függönyök fehérsége, rejtett mosoly? 
És hogy van, aki magányunk feloldja, örök id őkre. 
És hogy hiányában minden a visszájára fordul. 
És hogy a nem ott rejti magában az igent. Hát nem így van? 
Hát nem? És hogy ö a pusztító istenség, 
a táplálék, amit magunkhoz veszünk, a test amivel 

szeretkezünk, 
a formátlan anyag, amit kivetünk magunkból, s amely 

eggyé formálja. 
Ti, halak! Ti, halak! És te, fehéren izzó Nap! 
Mondjátok, hogy egyek vagyunk, 
és hogy nem ti, hanem más az, 
aki felsebez. 

A KICSINY DOLGOK 
METAFIZIKÁJA 
(WE MANAGE MOST WHEN WE 
MANAGE SMALL) 

Mi éli túl a pillanatot? A madarak nem. 
A menyasszony, amint a vő legény karjaiba siet 
hisz rövid az id ő , ő  sem. 
Tünékenységünket a csillagok nem utánozhatják. 
A mennyei testek átizzanak, majd megfagynak 
Nem így elébed omló hajam. 
Törékenyen és múlandón, szüntelenül létezünk. 
Félelmetes téboly lakozik a hatalmas dolgokban 
s mindabban amit t ő lünk követelnek. Létezni 
akár a fényszemcsék a víz színén. Csak a 

találkozásokat 
és az elválásokat ismerni. Kezd ődő  szerelmünk, akár 
a fészkelődő  egerek, akár a gida, amint karomhoz simul. 
Majd élénkülve, a szeretők megszelídítik az idő t. 
Hazatalálni a pillanatban. A meglelt otthon 
határai a végtelenbe tágulnak. Egi halakra vadászunk.  

ellen bass 

CÍM NÉLKÜL 
(UNTITLED) 

Belefáradtam már, hogy mindig én legyek a kiskorú, a 
hájadon nagynéni, 

a Szegény Bass Kisasszony, aki sohasem foglalkozott 
kémiával, 

mindig hátul az újoncokkal, túl id ős és túl felkészületlen. 
Belefáradtam a sportfesztiválokba, végigülni őket, 
nézni a kimért és bájtalan szurkol бсšapatot, 
a lányokat, kövér combjaikat, 
s az erő lködő  fiúkat, amint ajkukba harapnak, malacszer ű , 

hunyorgó szemeiket. 
Unom gyűjteni a színházm űsorokat, unom a naplóírást, 
unok gyömbérsört inni, az ágyéknál kivágott bugyikról 

álmodni, 
mint amilyenek a külvárosi kirakatokban láthatók. 

Belefáradtam az önkielégítésbe, 
s abba is, hogy ne nyúljak magamhoz, 
hogy elriasztom a férfiakat, mikor felállok, vagy pedig 

elnevetem magam. 
Nyitott tenyerem zöld levelekbő l álló legyező , 
Ujjaim gesztenyebarnák, s csillogók, akár a fényezett 

tölgyfa, de mindez nem elég. 

A kosárlabda-mérk őzés után, Takio és én a hátsó ülésen, 
válla vállamhoz ér, mikor a kocsi megd ő l a kanyarban, 
s remegni kezd ágyékom, tüdőm s egész bensőm. 
Majd szintén hullámszerűеn elönt az utálat, 
hogy mennyire, de mennyire bezárultam önmagamba. 
Akár a légkondicionált vonatok ablakai, 
akár a desszertek celofánburka, 
akár a whiskysüveg vagy egy levél pecsétje, 
elszigetelten élek, 
Katolikus diáklány vagyok. 
Megözvegyült nő  vagyok. 
Egy bácsika csókot dob felém az utcán. 
Egy kisgyerek édes azuklbabból készült süteményt ad 

kezembe. 
Majd pedig buszra ülök, mellettem egy texasi fiú, 

diákszövetségi. 
Félálomban voltam, mint aznap éjjel, 
mikor megálltunk Észak-Karolinában, 
Bementem a falatozóba, s indultam a mosdó felé. 
Egy szeparéban férfiak ültek, s csak úgy, 
nevetni kezdtek rajtam, túracip őmön, 
bodor hajamon, szemüvegemen. 
Tudtam, hogy gyönyörű  vagyok, úgyhogy elmosolyodtam. 
Ma már semmi ilyet nem tudok, 
nincs ami emlékeztessen szépségemre. 
Csupán a kedves kis japán nők, akik szégyenkezőn, sokat 

ígérőn 
kibontják nyár kimonóikat a texasi fiúk kedvéin. 

Belefáradtam én már ebbe is. 
Bostonba akarok menni, 
ahol az embereket nem érdekli a pontos idő ; 
ahol mellbimbóim szabadon feszíthetik a színes trikót. 
Nekem Boston kell, ahol sikítok, nevetek és jódlizom, 
ahol számlákat fizetek, kocsit hajtok, kizárom lakásom 

ajtaját. 
Boston kell, ahol erőteljesen érzem szívemet és pinámat, 
ahol fenekem nemcsak szarásra való, lábaim nemcsak 

járásra, 
ahol nemcsak egy férfi akar baszni velem, és történeteimet 

olvasni, 
ahol joghurtot iszom, ahol az információtól azt kérdezem, 

milyen az idő  Meineben. 
Elegem van ebbő l. 
Hívd a repülőteret. 
Csomagolj össze. Táviratozz a Western Unionnak. 
Add át szívélyes üdvözletemet Brodwaynek. 
Draco a Snako innen ágazik szerteszét. 

Fordította Zanin Csaba 
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DODGEM 

Szilágyi Eszter Anna: Babagond. 
Magvető  Könyvkiadó, Budapest, 1989 

Úgy gondolom igaz a megátlapítás —bár 
nem idézem senkitő l — , hogy az író ember 
idézetekbő l ácsol csónakot magának a szö-
vegek tengerére, melybő l aztán saját írásait 
vetheti a többi közé. Érzéseinket, tudásun-
kat sokan és sokféleképpen megfogalmaz-
ták már, ezért csak kutatni kell az épít ő  ele-
mek után, melyek megbízhatóságát az alá-
juk írt nevek nagysága biztosítja. Olyan ér-
zés lesz úrrá az írón, amikor egy nagyszer ű  
szöveget kimásol egy m űbő l, mint a turis-
tán, aki messzire vándorolt azért, hogy cso-
dás tájakat, épületeket -lásson, s kénytelen 
mindent lefotózni, hogy barátaival is meg-
oszthassa az élményt. A fénykép, melyet 
később barátai kezébe nyom bizonyosság 
ként, hogy valóban ott járt, tényleg felidéz 
valamit abból, amit akkor átélt, de silány le-
nyomatánakérzi annak, ami valójában meg-
történt vele. Idézni, mások szavain keresz-
tül beszélni még e kétes eredmény ellenére 
is szükséges, főként a fiatalok számára, 
akik a csónak ácsolásával vannak elfoglal-
va az irodalmi tenger partján. 

Szilágyi Eszter Anna elsđ  kötetének ver-
seit két nagyon fontos idézet közé ágyazta. 
Ekét szőveget a Babagond című  könyv 
elején és végén gondolatjeleknek tekintem, 
s a közrezárt verseket ezen írásjel figyelem-
bevételével olvasom. Az első  gondolatjel 
Ottlik Géza Próza cím ű  kötetébő l való: „A 
szépirodalom nem álmodozás, kézimunka, 
bohém mesterség, még kevésbé sérültek, 
nyomorékok, maflák menedéke. Az írónak, 
azt látjuk, gyakran sokféle tehetsége van, 
melyeken tündöklő  közönnyel lép keresztül 
egyetlen kedvéé, ahogyan sokféle lehet-
séges cselekedet közül a legveszélyesebb 
mellett dönt. Ez a választás is tett". Köl-
tőnőnk is lehetett volna hadvezér, bandita, 
politikus, filmrendezđ , generalissimusz, 
nemzetvezető , fószerkesztö, hentes vagy 
hóhér. Ő  mégis az irodalmat választotta, s a 
tett okainak keresése végigvonul eddigi é-
letművén. Az irodalomról alkotott elképzelé-
seit, úgy érzi, akkor is ki kell beszélnie, ha 
ezzel komolyan befolyásolja az olvasót ver-
sei megítélésében. Ez az alkotó ember egyik 
elemi tulajdonsága; töpreng, és töprengé-
seivel képtelen egy cellában maradni: „a 
hangomat próbálgatom /nincs kivel szóljak/ 
/nincs kire figyeljek/ bámul a rendőr." A 
költőnő  beszél, cseveg, mormol, csacsog, 
duruzsol, de nem monologizál, mindig ma-
ga mellé képzeli beszélget őpartnerét. Ön-
magáról beszél, mégis keveset árul el saját 
életérő l. E szövegek feladata nem az, hogy 
történetdarabkákba bújtassa egy kamasz 
féltett naplóját, hanem hogy a felszínen hor-
dozzon egy lelkiállapotot, mely sokkal ne-
hezebben megközelíthető , mint a mögötte 
húzódó történet. 

Most már jóval a gondolatjel után va-
gyunk, a verseket vizsgáljuk, melyekr ő l ki-
jelentéseket tehetünk, s hallgathatunk el. Az 
első  vers —úgy tűnik — világossá és egyér-
telművé tesz mindent. A címe: Tanítóm 
mozdulatlan. Elsó sora így szól: „énnekem 
nincs a József Attilához semmi közöm." 
Кбzépsб  sora: „és verset se így kellene". 

Utolsó sora: „a két sínszár közé mozdulat-
lan." Elnézést e vers ilyen drasztikus ki-
csontozásáért, de azt hiszem, így szemléle-
tessé teh еіб  egy frappáns költő i attitűd. A 
költészet számára nem vérre men đ  ütközet, 
s ha vannak is benne ütközések, azok leg-
?nkább a dodgemautók karamboljaihoz ha-
sonlíthatók. A játékosság, pajkosság, s az 
apró bosszúságok sora folytatódik, tovább 
lapozva a versek között. „Játék téged vá-
lasztottalak" — jelenti ki magabiztosan egy 
vers címében, s most már bizonyosak le-
hetünk benne, hogy költészetének sajátos 
beszédhelyzetét leltük meg. Borbély Szilárd 
a kötetrő l írt rövid ismevetőjében megemlíti 
a könyv Wебгеs Sándor Pszyché cím ű  m ű -
vével való kapcsolatát. A közvetlen utaláso-
kon kívül az is rokonítja a két könyvet, hogy 
mindkettő  egy sajátos nézđpontból szemléli 
az irodalmat. Szilágyi Eszter Anna gyermeki 
személyiség mögé bújva figyeli a világ oly-
kor vonzó, olykor taszító arcvonásait. A 
gyermeklét tisztaságot, đszinteséget, vára-
kozást hordoz, megannyi újdonságot egy 
„felnőtt" szemlélet számára. E versfüzér —
melyet nevezhetünk eszterláncnak is —‚ le-
hetőséget jelent olyan elny űtt szavak hasz-
nálatára, mint a Szerelem, Szabadság és 
Remény.  

Valóságos gyűjteményt á11ít össze a „fel-
nőtt költészetben" fájdalmas közhelynek 
számító fordulatokból. Íme néhány ezek kö-
zül: „ki bűnös / mert bánt / akarna! arany-
kopertát küldeni  /a  lejáratott / kis piros szív-
motívummal"(Heidelberg el őtt). Az „azt hi-
szem írб  VAGY leszel te is" cím ű  vers-
ben akad meg a szemünk következő  soro-
kon: „aludnék nappal és NAPPAL / hogy a 
billentyűkre csapva / meg tudnám mire va-
gyok hivatva...... Az „agyon nyom minket 
a szalonsznobizmusunk" cím ű  versbđ l üvölt 
ki a következő  közhely: „nem akarunk sokat 
nубglđdni a születéssel / tisztázni kéne a 
helyzetünket mondom süket füleknek / és 
nem lelkesednek érte mert a skorpióban 
mérve a marás ellenszerére nincs semmi 
fölfedezésem". Bátran vállalja verseibe 
szórt közhelyeit, hiszen egyszer űen azt te-
szi, mint egy gyermek: felfedez valamit, a-
mirő l nem sejti, hogy minden feln őtt számá-
ra evidens. Így válik lehetségessé, hogy a 
kötetben egyként érezzük a felfedezés örö-
mét és a kiábrándulás józanságát. Dodge- 
méven mozgásba lendülnek a sorok, me-
lyek csak egy pillanatra ütköznek össze, 
amíg a szem összeolvassa őket, majd rög-
tön szét is válnak, és önállóan száguldoz-
nak tovább a verspál 6јбn belül. 

A játék különböző  szinteken folyik. A so-
rokra szabott apró képek nem rendeződnek 
alázatosan egyetlen egységbe, s mivel e 
staccato-forma hosszas töprengésre kész-
teti az olvasót a sorok egymáshoz való vi-
szonyáról, ügyes költđ i leleményekre buk-
kanhat. Ezeket a rejtett enjambementokat 
egészíti ki a tipográfia játékával, mely ugyan 
nem hoz eredeti ötleteket, de a szavak teré-
nek képi megszerkesztésével színesíti költ ő i 
eszköztárát. Egy másik ötlet, a Mészöly 
Miklós által grammatikai avantgárdnak ne-
vezett eljárás már jóval eredetibb megoldá-
sokra ad lehetđséget. Stílusparódiáiban 
gyakran alkalmazza ezt az eszközt, végs ő  
érvként egy kötöttségeitő l és komolykodá-
sától megfosztott költđ i nyelv létjogosultsб-
~a mellett. Szólnunk kell a játékról, mint a  

versekben megjelenđ  alaptémáról is. Bepil-
lanthatunk a babaházba, ahol „valami ba-
bagond van a leveg őben, / a tápláló tejnél / 
komolyabb fajsúlyú és / nem babaruha". 
Nincs szó önfeledt játszadozásról, egy n ő i 
sóhaj jelzi, hogy a gyermeki lét csak stilizá-
ció. 

S itt zárjuk be a gondolatjelet a kötet hát-
só borítóján található Rilke idézettel: „ ... a 
korai versekkel vajmi keveset végeztünk. 
Várni kellene, egy egész, lehetđ leg hosszú 
életen át eszmélni s édességet gyűjteni —
és akkor, szinte az utolsó percben, akkor ta-
lán írhatnánk tíz jó sort." Talán egész éle-
tünkben gyermekek maradunk, a világ tár-
gyaival ügyetlenül babráló lények, s ha va-
lamiféle m űvészi tevékenységre adjuk a fe-
jünket, ezt az ügyetlenkedést feltárjuk má-
sok előtt is. Egyetlen percre válhat feln őtté 

az ember, láthat mindent összefüggései-
ben, s talán nevetséges egyszer űségében, 
amit tíz jó sorban le is tud jegyezni. 

A fénykép, melyet Szilágyi Eszter Anna 
az asztalunkra tett, méghökkentően élethű -
en adja vissza á megörökített tájat. Kötete 
határozott kontúrokkal rajzol meg egy költő i 
ars poetikát, melyhez a kötet megjelenése 
óta is h űséges. Talán sikerül elkerülnie, 
hogy üde színfо lttá minđsülјбn a kortárs 
magyar irodalom palettáján, ugyanis kötete 
fontos gondolatjeles megjegyzés az irodal-
munkról tartott vitában. 

Szincsok György 

„MAGAM 
MEGÉRTÉSE A 
MASIKBAN" 

Bacsó Béla: A megértés művészete -
a művészet megértése. JAK 
Füzetek 48. Magvető  Könyvkiadó, 
Budapest, 1989 

Bacsó Bélát eddigi tudományos tevé-
kenysége, egyebek között fordításai alapján 
(Heidegger: A m űalkotás eredete, 1988; 
Heidegger: Lét és idő ,  1989-  alkotóközös-
ségben) mint a modern (filozófia) esztétikai, 
művészetteoretikai törekvéseket követő , sőt 
azokkal lépést tartó m űvészettörténészt, 
esztétát ismerjük. A JAK Füzetek sorozat-
ban közrebocsátott els ő  tanulmánygyűjte-
ményének metaforikus címe mind a kötet 



tárgykörét, műfaját, mind szerzője művé-
szetfelfogását el ő legezi. Az azonos ele-
mekbő l čölépülö, két inverz szószerkezet 
két diszciplínát közelít egymáshoz: a her-
meneutikát és az esztétikát. 

Bacsó munkája elsődlegesen esztétikai 
vonatkozású. A m űalkotások megértésér ő l 
ír, a m űvészetrő l, s ilyen összefüggésben a 
nyelvrő l is beszél. A megértés több egy-
szerű  értelmi m űveletnél: művészet. Vi-
szont a művek befogadása, magunkévá té 
tele: a „megértés" jellegzetes formája, ,,.. . 
a m űalkotás tapasztalata megértést foglal 
magában, tehát maga is esztétikai jelen-
ség..... (Gadamer). 

Bacsó Béla kommunikatív-esztétikai her-
meneutikája a századunk húszas éveiben 
kibontakozó dialógusfilozófiákhoz kapcso-
lódik (M. M. Bahtyin, Franz Rosenzweig, 
Martin Buber, Karl Löwith, Karl Ba rth). A né-
met idealizmus rendszerigényével, egyetlen 
abszolút szisztéma megalkotására való tö-
rekvésével (Hegel) a dialogicitást szegezik 
szembe. Különbségeik ellenére érvényte-
lennek tekintik az objektivizmus és a szub-
jektivizmus elvét, hogy a világ megkonstru-
álásához maga a szubjektum elégséges, 
valamint hogy a teljes valóság egyetlen, ki-
zárólagos tudatban felmutatható. Ehelyett a 
társiasságot, az Én és a Te közötti kölcsön-
vonatkozást helyezik előtérbe. Míg a német 
bölcselet az ismereteket egyoldalúakként 
kezelte, addig e filozófusok ontológiai prin-
cípiummá emelik és kéti гбnyúsítják. Tisztán 
elméleti mivoltán túllépve, gyakorlati-kom-
munikatív kapcsolattá min ősítik. (Bahtyin is 
kizárólag a tudományos szövegben él őként 
tételezi a „kategorikus szó"-t, az „önmagá 
ban megálló, áí!ító szć "-t. A humán tuoo-
mányokat, a m űvészi, szónoki, filozófiai be-
szédet a „mellérendel ő " szó dominanciája 
különbözteti meg.) 

Bacsó tulajdon m űvészetszemléletét a 
hermeneutikai tradíció kérdésgócaira vo-
natkozó reflexióiban fogalmazza meg, kris-
tályosítja ki. Tehát az esztétika kérdésköreit 
hermeneutikailag ragadja meg, s őt az esz-
tétikai hermenautika mélyén filozófiai prob-
lémát érzékel. Olyat, amely új világértel 
mezés magjának bizonyul. Bacsó m űvében 
az esztétika hermeneutikai (tágabb érte-
lemben az esztétikai hermeneutika bölcse-
leti) öntudatosodáson esik át, következés-
képpen (a bölcselet hermeneutikai) a her-
meneutika pedig esztétikai színezetet ölt. 
Az ily módon alakot nyerő  lét- s m űvészet-
fölfogás segítségével közelít a hermeneuti-
kai örökséghez. Bacsó a hermeneutika me-
tahermeneutikáját vázolja föl. A hermeneu-
tikai hagyománytörténetbe belépve, s a her-
meneutikának mind szöveginterpretáló tan-

nak a hivatását maradéktalanul érvényesít-
ve, reflexióit azon szövegekre is kiterjeszti, 
amelyekben az (esztétikai) hermeneutika 
történetileg kijegecesedett. Ilyen vonatkozá-
sú megközelítéseiben maga a szerz ő  is 
érvényre juttatja azon belátást, amely sze-
rint a másik személy, vagy szöveg irányába 
mindig nyitottnak kell lenni. Bacsó „játékba 
hozza" (Gadamer) saját el őzetes nézeteit, 
„előítéleteit", anticipációit, amelyek a her-
meneutikai örökség interpretációjának foly-
matában csiszolódnak, kitisztulnak — hagyo-
mány s jelen horizontját egyebeolvasztva. 
Ám a hermeneutikus tudat (az esztéta) nem 
tö гténeti tudat (a tradíció) affi гmálója, hanem  

annak kritikusa. Azonban a megértés nem 
„jobban élés", ellenben „másként-értés". 

Bacsó Bélában megvan az adottság a 
párbeszédre, a másként gondolkodókkal va-
ló dialogikus kapcsolat kezdeményezésére 
s fenntartására. Heideggerrel, Gadamerrel 
s másokkal együttgondolkodva, koncepció-
ját erős besugárzás éri, viszont mindannyi-
szor megőrzi, s megtalálja saját hangját. 

A szerző  a modern (romantikus) henme-
neutikát schleiermacherhez vezeti vissza. 
Olvasatában ezen elmélet filozófiai forduló-
pontot jelent, miután a dialogicitást hangsú-
lyozva a megértés teljes, kimerítő  voltát ne-
gálja. További rejtett szál a platóni-szókra-
tészi dialektika. A párbeszéd küzdelemjel-
legét valló posztmodern is ezen tradícióhoz 
nyúl viszsza. A schleiermacheri elgondolás 
fő  hozadéka az univerzálissá b ővített her-
meneutikus megértés (a megértend ő  vonat-
kozásában történő  (ön) értelmezés) teóriája. 
Ennyiben „lezárója a filológikus, szabályt 
adó hermeneutikának és egyben átvezet a 
hermeneutikus tárgyak történeti-kritikai in 
terpretációja felé" (22. o.). Az így kialakult 
filozófia „kezdetnélküli", s „a lét — mint a 
jelenvalólét léte létértelmezésé"-t föltétele-
zi. 

Bacsót a schleiermacheri kezdemények 
mellett a filozófiai hermeneutika megértés-
teóriájának az áttekintése segíti egy auto-
nóm esztétikai hermeneutika kikristályosítá-
sában. Tehát az esztétikának egy olyan kri-
tikai hermeneutikában, „megértésm űvé- 
szet''-ben történ ő  feloldásában, amelynek 
fő  törekvése, hogy a m űvészet megértésé-
hez jusson el. Az esztéta koncepciója sze-
rint a kommunikációelmélet, meg a „topika 
(jelenvaló lét) szempontjainak" (seebohm) 
bevezetése a megbontott, megzavart kom-
munikációs légkör helyreállítására nyújtanak 
lehetőséget, túllépve az alkotásesztetikák 
normativitásán. „Az irodalom — és tágabb 
értelemben a művészet — kommunikatív je-
lenségként való felfogása azt a humanista 
tendenciát újítja meg, amely a német k časz-
szikus gondolkodást jellemezte, vagyis a 
kommunikációban érvényességre törő  m ű  
mint a tudatok közössége jelenik meg" 
(40. o.). Ezen megközelítést támogatja a 
jaussi recepcióelmélet katharsis (kommuni-
káció) koncepciója is, amelyben a „az ide-
gen mint saját, a távoli mint közeli jelenik 
meg", s az aura felbomlása után (W. Benja-
min) távolságfelvételre nyújt lehet őséget. 

Ezért Bacsó fölfogásaban a hermeneuti-
ka nem metodikai kérdés, de „egzisztencia-
feltételeink feltárása". Egy ilyen univerzális 
hermeneutika a tekintélyelv ű  nyelvi öröksé-
get opponálva a konszenzuson nyugvó, he-
gemóniamentes kommunikatív párbeszédet 
preferálja. A konszenzus csupán a szótértés 
előfeltétele, nem végcélja. Mert mint Her-
meneutika, érték, recepció cím ű  tanulmá-
nyában kifejti Bacsó, a radikális fordulat ak-
kor következik be, amikor a redukció her-
meneutikáját (Japp) az applikatív, interszub-
jektív megértés váltja fel, amely a m űalkotás 
„nem-rögzíthető " (poliszéin s megragad-
hatatlan) voltát tudatosítja. 

A kötet alkotója alacsony és magas kul-
túra, valamint m űvészet helyett zárt és nyi-
tott kultúráról beszél. Az egyik pólus: a m ű -
alkotás regresszív felfogása, a másik pólus: 
annak progresszív megértése. A gondolati 
szálat továbbvíve: a befogadó zárt, illet ő leg  

nyitott öninterpretációja; tapasztalathori-
zontjának tudatos, illetve tudattalan korláto-
zása; reprodukálása, illető leg megújítása 
szembesítődik. 

A lét mint lezáratlan, társias — s ezzel 
kommunikatív — tapasztalati világ a „hoz-
zám-tartozásban" jelentkezik. Azaz vilá-
gunkhoz, önmagunkhoz meg a többi em-
berhez való reflektált viszonyunkban, a foly-
tonos horizontfeltárás helyzetében artikulá-
lódik. Az életvilágnak a gyakorlat által i гб-
nyított megismerése során önmagunkra 
mint Én-r%, a másikra mint Te-re tekintünk, 
akik között a kölcsönös megértés elenged-
hetetlen. Kijelentéseink közösségi mivolta az 
önmegértés folyamatát, az Én-nek saját 
magához való reflektált viszonyát involválja. 
Eközben a hagyomány érvényessége úgy-
szintén egyértelm űvé válik. Az eszményi 
befogadó monolit érvényű  nézetének fel-
számolásával a történetiség mozzanata is 
hangsúlyt nyer. A hermenautika az inter-
szubjektív tradíció (konszenzus), valamint a 
jelen fényében reflektál. A reflexió a léthez 
közelít. A reflektálthoz f űződő  kapcsolat 
egyidejű leg kritikai és hermeneutikai. 

A meghasonlott magányosságnak, a nár-
cisztikusan csak magunknak választott ö-
rökségnek negatív, antidemokratikus törek-
véseivel kizárólag a dialógus szegezhet ő  
szembe. Az ezen keretet képező  kommuni-
katív gyakorlat a jelenben élő  emberiség in-
terszubjektív (ön)megértését teszi lehet ő -
vé. Az interszubjektív tapasztalat és az el-
méleti interpretáció egybeforrását feltéte-
lező  megértésaktus lényege az applikáció, 
vagyis a tapasztalat átstruk,u гб lása, tsgad-
va megőrzése. Az emtzer ilyeténképpen 
megújított „tökéreti önismerete" az Én-nek 
mint a többiekhez (a Te-hez), valamint a 
nyelvileg rögzített hac;yományhoz tartozó 
nak a felfogására apellál. 

A nyelvi-kommunikatív életvilág a más-
ként-látás és értelmezés eshetőségét hor-
dozza magában. A meglev ő  keretek között 
a fennálló, illetve a rajta túlmutató eltér ő  
módon is elgondolható. Alapfeltétele a kom-
munikáció . „A legnagyobb és a legszebb 
utópia a magam megértése a másikban" 
(89. o.), amely az emberiség közös nyelvé-
re, közös múltjára, s így közös jöv őjére utal. 
Az Én önnön elvárási rendszerét a többiek 
(a Te) rendszerét szem előtt tartva, egyen-
értékűként kezelve, ill. magát a másikban 
fölismerve, tehát kölcsönösségi, társias vi-
szonyban tárja fel. 

Max Raphael (m űvészettörténész, -teo-
retikus) teljesítménye, életm űve kapcsán a 
modern m űvészettörténet megújulásáról ír 
Bacsó. A stílustörténeti és ikonológiai m ű -
vészettörténet helyébe az egyes m űveket 
közvetlenül elemző  művészettudomány lép, 
amely az aktív, „látó látás" (Imdahl) jelen-
tésteremtő  folyamatán, „a néz ő  formate-
remtő  erején" nyugvó modern m űvészetre 
összpontosít. Ezen jelentés-beteljesít ő  látás 
az elő ismeretek és elvárások függvénye. A 
m ű  történetisége az id őbeli és térbeli para-
méterektő l való elszakadásban nyilatkozik 
meg. Ezért Bacsó nézete szerint a modern 
festészet valamennyi m űvészeti ágnál vilá-
gosabban figyelmeztet arra, hogy a képet, 
a művet, a m űvészetet ne definitív egzisz-
tenciaként, hanem önmagát permanensen 
megalkotóként fogjuk fel. „Történeti vilá- 
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gunkat mint a múlt fele projektíven feltáruló 
jelen-horizontot a m ű re vonatkoztatottságá-
ban úgy éljük meg, mint amely értékeink 
legitimitását tagadja, illetve újbóli legitimmé 
tételére szólít." 

Lukács fiatalkori esztétikájának (heidel-
bergi írásainak) korszer űsége mai, bacsói 
olvasata szerint a receptivitás, érték és ér-
vényesség sajátos szituációjának a fölisme-
résében rejlik. „A m űvészet életélelme 
csakis a befogadói individualitások ezen 
konstitutív szerepébő l érthető  meg, ebben a 
vonatkozásban lesz a m ű  formája feladott 
és az érvényesség posztulatív." A m űalko-
tások léte „ ... az emberi létezés kétség-
bevonhatatlan alkotóeleme" (Lukács), azaz 
a művészet egzisztenciában kibomló. A be-
fogadói perspektíva pedig egy tö гténeti kon-
textus, nézőpont által determináltan közelít 
az alkotáshoz, teremt „tárgyiságformát" a 
fennálló érzékelés- , meg kommunikáció-
sablonok tagadásaként, kritikájaként. 

Zalai Béla bölcselete alappozíciójának 
körvonalazása során Bacsó filozófiafölfogá-
sa is megfogalmazást nyer: „A filozofálás a 
konzekvensen .fennmaradó tudomásulvéte-
le és egyben az ehhez mért inkonzekvencia 
dicsérete, fennmaradás és fenn-nemtartó 
anticipáció egyidej ű leg" (220. o.). Wittgen-
steinhez csatlakozva: „A filozófia jelezni 
fogja azáltal a kimondhatatlant, hogy világo-
san ábrázolja a kimondhatót." A bölcselet: 
„a válasz metafizikája" (Zalai), „szimbolikus 
válaszadás". S mint szimbolizálás, a for-
mák szimbolikus bölcselete a merev rend-
szer-dogmatika tagadója, és az életvilág i-
rány— s jelentés-sokféleségének fenntartó-
ja, hordozója. Tehát mind Zalai, mind Bacsó 
közelítésmódja a monadológia áttörését 
képviseli, s ezzel az interszubjektivitás felé 
mutat. 

A nyelv univerzális rendszere — a nyelvi 
hagyomány — a korábbi világértelmezések, 
jelentés-összefüggések révén „egyetlen le-
hetőségünk a meghasonlás és a magány 
megszüntetésére" (227. o.). A szubjektív 
aktus, a „szemlélés rendszere" hozza létre 
a megoldásokat, az „új" világképeket —
akáresak a filozófia kérdésgócait. 

A múlttal szót váltva, a tradíciót sajátjává 
téve válik nyilvánvalóvá az ezredvég embe-
re számára a jelen állapot, a krízis, ugyan-
akkor egy lehetséges felelet e válságra. A 
bizonyosság hiányának közepette folyta-
tandó létmódot felismerve, az emberre rót 
örök feladatot, megértés és megégetés ál-
landó, s végtelen penzumát vállalja fel. 

Bacsó Béla m űvével ezen kötelezettség-
nek tett eleget —példaadóan. 

Pozsvai Györgyi 

HAGYOMÁNYOS 
KÍSÉRLET 
Majoros Sándor: A visszhagkí-

sérlet. Forum Könyvkiadó, 

Újvidék, 1989 

Nem hálás dolog, olyan könyvrő l írni bírá-
latot, amely részleteiben ( a Diana és a 
Szekrénybe zárt dallamok cím ű  novellák) 
és teljes egészében is több elismerésben 
részesült (Üzenet-díj, Sinkó-díj és Szirmai-
díj). Nem az, fő leg akkor, ha egy olyan 
könyvrő l van szó, amelyrő l nem állíthatjuk 
sem azt, hogy irodalmi és esztétikai szem-
pontból értéktelen alkotásokat tartalmaz, 
sem azt, hogy a modern magyar próza ki-
emelkedő  teljesítményérő l lenne szó. Mind 
műfaji, mind esztétikai szempontból megfe-
lelő  színvonalú alkotásokat foglal magában 
ez a kötet, ám sem új, sem túl különös vagy 
egyéni nem vár a befogadóra: S őt, egy ki-
csit úgy érezzük, hogy ilyen vagy ehhez ha-
sonló novellákat már százezret olvastunk, 
és nap mint nap olvashatunk. 

A kötetbe szerkesztett tizenhárom novel-
la arról tanúskodik, hogy Majoros Sándor 
olyan író, akit vonz ugyan a fantasztikum, a 
képzelet és az álom irreális tartománya, a 
gyermeki tudat logikátlansága, ám túl ha-
gyományos eszközökkel formálja meg eze-
ket a tartalmakat. Vannak írók, akik csak 
körmondatok, értelmetlen sejttetések által 
képesek kifejteni egyszer ű  tényeket, pél-
dául, hogy „a kutya ugat". Majoros Sándor 
olykor a másik végletbe esik. Megkönnyeb-
bülten lélegzünk hát fel, amikor novelláiban 
alogikusra, irreálisra, vagy szokatlanra buk-
kanunk (alogikus fokozás, a képzelet külö-
nösjátéka a Ciklámenparázs című  novellá-
ban, a Visszatérés Bácskába irreális uta-
zása stb.), vagy megváltozik a novellai tör-
ténés színhelye és „földhözragadtságunk-
ból" az álom, a gyermeki képzelet, a vá-
gyak, a kábulat világába csöppenünk. 

A kötet két novellaciklusra oszlik. A terje-
delmesebb első  rész novellái fő leg a kis-
gyermek perspektívájából láttatják valósá-
gunkat, míg a második rész inkább a fan-
tasztikum felé hajlik. A kötet színvonala nem 
egyenesvonalú, sőt az író alkotóereje egy-
egy novellán belül is ingadozó. Amíg a fő  
cselekményszál kidolgozása (az író folya-
matosságra törekszik) néha kivetnivalót 
hagy maga után, addig az epizódok, a múlt-
beli kitérők és a leírások valóságos kis re-
meklések (pl. az apa és a lovak viszonyá-
nak taglalása a Visszatérés Bácskába cí- 

mű  novellában; szülike balesete vagy a sa-
ját készítés ű  hangszer története Szekrény-
be zárt dallamokban ; a morotvabéli ájulás 
a Vadászkrónikában stb.). 

Ha a két novellaciklus közt vonunk párhu-
zamot, azonos vagy hasonló motívumokra 
bukkanunk (pl. a zene tiltása a Szekrénybe 
zárt dallamok és A visszhangkísérlet cí-
m ű  novellájában), de értékeléskor az 
Eperszedők ciklus novellái bizonyulnak na-
gyobb fajsúlyúaknak. Ezek a novellák meg-
formálásukban teljesebbek, nyelvezetük 
gördülékenyebb, esztétikai szempontból 
megoldottabbak és narrátori pozíciójuk is 
vonzóbb a befogadó számára, bár a Va-
dászkrónika novellái nagyobb írói vállalko-
zásnak számítanak. Az író nagyszer űen 
használja ki a gyermeki képzelet különle 
gességét, a kisgyermek ítéleteinek követke-
zetlenségét, cselekedeteinek logikátlansá-
gát érdekfeszítő  helyzetek teremtéséhez 
novelláiban. A novellaíró Majoros Sándor 
erőssége a hangulatteremtés és jellemáb-
rázolás. Leírókészsége, kiforott nyelvezete, 
apró jelek, utalások segítségével kit űnően 
érzékelteti a teljes közöny, a félelem, a kül-
ső  és belső  űzöttség, az elfojtott indulatok, a 
készülő  lázadás lelkiállapotát. A szerepl ők 
hovatartozását és gondolkodásmódját cse 
lekedeteik, vagy egy-egy hozzájuk fűződő  
történet segítségével mutatja meg (pl. a 
családtagok jellemét a Megkövetésben, a 
léggömbhöz és ezáltal Hanzihoz való viszo-
nyuk magyarázza). 

Ha a novellák közt színvonalbeli véglete-
ket keresünk, akkor a pozitív csúcsra min-
denképpen az Álomkert , a Megkövetés, 
és a Három című  novellákat kell helyez-
nünk, a negatívra pedig a Tollas tánc el-
marad című  novellát. Érdekes, hogy a cím-
adó novellák (A visszhangkísérlet, az 
Eperszedők, és a Vadászkrónika) ha ér-
dekességben nem is, de esztétikai szem-
pontból elmaradnak a három kiemelt telje-
sítmény mögött. A visszhangkísérlet az 
egyén és a totalitárius rendszer, a m űvészet 
és a hatalom szembenállását taglaló novel-
la. A novellabeli Apparátus ugyanis elhatá-
rozza, hogy a háborúk elkerülése végett 
(mert „a visszhangok okozzák az er ősza-
kot) betilt minden hanghatást. Ám az egyén 
és a m űvészet végül is legyőzhetetlen, hisz 
mindig akadnak Zavren féle ködlovagok, 
akik szembeszállnak a zsarnokkal (hasonló 
konfliktus áll fenn a zsarnok apa és a m ű -
vészlélek fiú között a Szekrénybe zárt dal-
lamok cím ű  novellában). Majoros Sándor 
novelláskötetérő l már több bírálat jelent 
meg folyóiratainkban. Ezekben szemére 
vetették, hogy a Vadászkrónikában önké-
nyesen megváltoztatta a történelmet és Zri-
nyi Miklóst ellentáborral szövetkező  bolon-
dos vénemberként ábrázolta. A reagálás 
természetes, hisz nem mindenki szereti, ha 
a szenteket úgymond lehúzzák az égb ő l. 
Ámbár hasonló szentségtörést már nagyon 
sokan elkövettek. Mondjuk Shakespeare. 
Igaz, hogy Quid licet lovi... Inkább más baj 
van ezzel a Vadászkrónikával. Cselekmé-
nyét olyan lassan indítja és bontakoztatja ki 
az író, hogy egyszer űen unalmas, még ak-
kor is, ha egyes részleteiben remekel az írói 
fantázia. A novellák között van egy ars poe-
ticaszerű  megnyilatkozás (Zöld víz fehér 
fal mögött), igaz, hogy elég ügyetlen kön-
tösbe burkolva. Ez, s a többi novella azt ígé-
ri számunkra, hogy Majoros Sándor követ-
kező  kötete még több befogadói élményben 
részesít bennünket. 

Bence Erika 
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SZABADOS GYÖRGY 
ÚJVIDÉKI HANGVERSENYE 
UTÁN 

Szabados György többször is szerepelt az Újvidéki Jazz 
Napokon, a kortárs zenei fesztiválon és önálló hangverse-
nyeken. Minden alkalommal csodálattal, szinte szájtátva 
hallgattuk rendkívüli játéktechnikai bravúrral el őadott bar-
tóki hangzású rögtönzéseit. Meg Szabados mindenekel őtt 
a baгtóki hagyomány avatott továbbvivője, és teljesen mind-
egy, hogy minek nevezzük Szabados zenéjét, meg jazz is, 
koгtárs zene is, és szabad rögtönzés is egyszerre. Megvan 
a váz, az el őre rögzített alap, amelyre Szabados zenéje 
minden egyes alkalommal épül. A szemünk láttára, fülünk 
hallatára készül el minden alkalommal az építmény, amit 
ma már Szabados-zenének kell neveznünk. Király Ern ő , 
az ismei újvidéki zeneszerző  a hangverseny után lelken-
dezve közölte Szabadossal, hogy végre sikerült neki más-
fél órára kikapcsolódnia, és hogy végre egy mai zeneszer-
ző , aki azt csinál, amit akar. Edelényi Gábor pedig, aki 
évekkel ezel őtt éppen ebben a házbán, a rádióban szerin-
tem a hangfölvétel legnagyobb mestere volt — most is saj-
nálom, hogy elment —, a hangverseny után a mintafelvétel-
rő l beszélt: „Ha egy kiválasztott eseményr ő l csak időn-
ként, periodikusan készítünk hangfölvételt, akkor is meg-
kapjuk annak a bizonyos jelenségnek a hangképét. Sza-
bados a Mindenség zenéjébő l ad ilyen mintaképeket." Er-
re én soha nem gondoltam, de úgy hiszem, Gábornak iga-
za lehet. Szabados emberként és m űvészként is megtar-
tott vagy kifejlesztett magában egy keleti önfegyelmet és 
világnézetet. Semmi és senki nem tudja kizökkenteni, a 
zongora depreparálása is része a zenéjének. De a tévések 
szöszmötölése és a nagy robajjal leejtett mikrofonállvány 
már őt is megzavarta. Kés őbb meg is jegyezte, hogy ha a 
tévés vagy a fotós a munkáját végzi körülötte, vagyis fény-
képez, filmez, az nem baj, de ha pakol körülötte, menni 
akar, az igenis zavarja. Nem az, hogy el akar menni —
menjen —, hanem az, hogy mást csinál. És még egy baj 
volt: a zongora. Az M Stúdió Steinway-e lomha, lassú, 
földhözragadt. Véd izzadtam, mondta a hangverseny után 
Szabados György. Persze megbocsáthatatlan b űn, ha 
nem hagyják az embert röpülni. 

Végül pedig egy rövid interjúrészlet következik Szaba-
dos Györggyel, amit Gordana Kranj čević  készített. 
G. K.: Zenéjével kapcsolatban a megkomponált és az imp-
rovizatív részek arányáról kérdezném... 
Sz. Gy.: Ez is ugyanolyan improvizatív, mint maga az 
egész stílus. Hiszen éppen az a lényege annak, hogy félig 
megkomponált, félig nyitott, hogy a nyitottság teret adjon a 
pillanatnyi arányok kezelésének is. Van, amikor a szigo-
rúbb szerkeszetett, a komponált részeket hangsúlyozom, 
van, amikor pedig nagyobb szabadsággal játszom is a dol-
gokat. Nem beszélve arról, hogy végeredményben az is be 
van kalkulálva, hogy kikkel kell kapcsolatot teremtenem. 
G. K.: Az ön zenéjében a parlando-rubato jelleg domi-
nál... 
Sz. Gy.: Végе redményben a parlando-rubato itt, Euró-
pában úgy szerepel, mint a szabályozott dolgok alóli kivé-
tel. De hogyha ezt eredeti értelmében használjuk, tehát az 
emberben lévő  zene felő l, akkor valójában ez az alap. A 
parlando-rubato az alap. A megszólalás nyíltsága és sza- 
badsága. 
G. K.: Miért fordul sok mai zeneszerző  a középkor fe:é? 
Sz. Gy.: A középkorban még nyitott volt az európai em-
ber. Utána elkezdődött egy rideg racionalizmus, amely 
egyszer űen kalodába zára az embert. És ez a mai napig 
érezteti a hatását. S őt ma már tragédiává kezd válni. A kö-
zépkorban még az ember a természet és a világ, a Koz-
mosz, sőt az egész isteni mili ő  részének tudta magát. Az 
európai racionalizmusban pedig önmagát tette meg köz-
pontnak. És innen ered a drámája és a tragédiája. 
G. K.: A mai kortárs zeneszerzők közül kiket értékel nagy-
ra? 
Sz. Gy.: A mai kortárs szerz ők közül legtöbbre Luto-
stawskit é гtékelem. És Ligetit is. 

(Elhangzott az Újvidéki Rádió Szempont c. kulturális magazinjában 1990. 
november 20-ár.) 
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)  PALACKPOSTA 

még meg nem született 

symposionista barátomnak 

Újvidék, 1990. november 2., halottak napja 

Kedves ismeretlen Barátom! 

Azt sem tudom, hol élsz, hogy élsz, mióta 
élsz, mikor születtél. Csak ezt tudom: ha 
egyáltalán fölnyitod e palackpostát, akkor 
potenciális barátom vagy az ístaságban. 
Hisz különben hozzá se nyúlnál ehhez az 
avítt, múlt századi küldeményhez. 

Tegyük hát föl, hogy ott valahol 2040. tá-
ján láttad meg az Atlantiszi Egyesült Álla-
mok egységesült egét, s most éppen vala-
mely transznacionális óriáskönyvtárban, 
vagy egy nem kevésbé hatalmas mikrofilm-
tárban ér utol e palackpostám. Lévén hogy 
éppen a 100. évfordulójának tevékeny ün-
neplésére — munkaévvel történ ő  megün-
neplésére! — készülő  Atlantiszi Új Sympo-
sion állandó munkatársa, szerkeszt őségi 
tagja, vagy netán fő- és felelős szerkesztője 
vagy. S mint ilyen, a lapod, a lapotok poros, 
penészes és dohos őstörténetében búvár- 
kodsz, esetleg egy analitikus nagytanul-
mány elkészítésének a szándékával is. 

Mi, a szóban forgó őstörténet első  három 
évtizedének (1961-1991) irodalmi őshüllő i 
ekkor már, természetesen, régesrég az At-
lantiszi Pannon Tenger fenekén fogunk pi-
henni békés fosszílákként, s nem lesz már 
teoretikus lehetőségünk sem arra — szeren-
csétekre! —, hogy belekotyogjunk mostani 
és közelmúlti viselt dolgaink általatok tör-
ténő  mеgítélésébe. 

Ám a literátor — legalábbis a mostani, a 
korunkbeli — nem utolsósorban éppen azért 
minősíthető  meglehetősen ravasz és hiú 
fajzatnak, mert nem csupán a boldogtalan 
jelen publikumára kacsingat unos-untalan a 
rokonszenv alamizsnájáért, de a boldog 
Utókor  közönségére úgyszintén. Én tehát 
most éppen Terád kacsintok, mintegy 
háromnegyed évszázadnyit el őresandítva 
az Időben, mégpedig azzal a bevallottan ra- 
vaszkás és hiú reménnyel, hogy —elődöd 
lévén, akarván, nem akarván, a symposio-
nistaságban —bizonyos viselt dolgom úgy-
nevezett adekvát értelmezést kapjon majd 
Teáltalad. 

Hogy ez az előresandítás, ez az önös 
Rád gondolás ne legyen már eleve is tárgy-
talan, ahhoz elsősorban az kellene, hogy 
ama transznacionális és multilingváiis könyv-
vagy mikrofilmtárban ne csak meglegyen, 
de a kezed ügyébe is kerüljön egy mai könyv-
újdonságunk, a Symposion Könyvek 62. 
darabja, az Ex Évkönyv 1990 című  antoló-
gia, s benne el ne kerülje figyelmed akissé 
megtévesztő  címet és alcímet viselő , re-
konstruált napló avagy montázsolt emlék-
irat-töredék. 

Ez az antológia-adalék ugyanis egyúttal a 
Te föltételezett őstörténeti búvárlatodnak is 
érdekes és izgalmas tárgya lehet, hisz a 
szerző  egy Symposion-affér naplószer ű  
rekonstruálására vállakozik benne. Ha Vi-
szont csakugyan a kezedbe kerül ez az af-
fér-szöveg, akkor majd szerénytelensé-
gembe is óhatatlanul bele-belebotlasz lép-
ten-nyomon, mivel e napló/memoár erősen  

szelektált és montázsolt szövegének egyik 
legfőbb, s természetesen: egyik legnegatí-
vabb figurájává léptettem el ő . 

Arról, persze, eleve lemondok — ennyire 
azért nem vagyok szerénytelen a boldog 
Utókor s külön a Te rokonszenved koldulá-
sában —, hogy e negatív portré tucatnyi 
„vonásához" és sommás „ítéletéhez" 
ugyancsak tucatnyi konkrét cáfolatot, ellen-
pontot és kemény tényt sorakoztassak föl 
számodra ama reménybeli adekvát értel-
mezésedre számítva önösen. 

Csupán arra korlátozódok hát, amit ket-
tőnk közügyének föltételezek: a Sympo-
sion-eszme iránti viszonyulásomra itt és 
ekkor, eme nevezetes affér idején, száza-
dunk nyolcadik évtizedének első  felében, 
avagy jó fél évszázaddal a Te föltételezett 
születésed el őtt... 

Hogy még pontosabb legyek, valójában 
csak a napló/memoár egyetlen —félbesza 
kított, kipontozott — inkrimináló állításához 
szeretnék Neked némi háttérmagyaráza-
tot szolgáltatni. Az „1985. április 13." jelze-
tű  inkriminációra gondolok —lapozd föl, kér-
lek, vagy „csavard föl" a 193. antológia-
oldalt, ha mikrofilmmel dolgozol —, amely 
imigyen hangzik: 
„Bosnyák István támadást indított ellenünk 
— az állítólagos Symposion-ellenes bojkott 
résztvevő i ellen —a Dolgozók március 21-ei 
számában." 

És pont. Majd zárójeles hármas pont. Ami 
nyilván azt hivatott jelezni, hogy itt az inkri-
mináció bizonyítékának kellene következni, 
vagyis annak, hogy nevezett támadó mivel, 
hogyan és miért is támadott rá az amúgy is 
túl sokat bántott, 1980-83-as Ui Sympo-
sion-évfolyamok hatalmi önkénnyel levál-
tott szerkesztőségének tagjaira, s miért és 
mennyiben is volt állítólagos — ha csak-
ugyan az volt — a leváltott szerkesztőség 
egyik-másik tagjának, s f őként a montázs-
napló szerzőjének bojkottja az új szerkesz-
tőséggel szemben? De mindezek, az inkri-
mináció kritikai megítéléséhez alighanem 
nélkülözhetetlenül szükséges információk 
elmaradnak, e zárójeles hármas pont lefedi 
őket, leplet borít rájuk, s most nyilván Téged 
is komoly filológiai probléma elé állít. Hisz 
hogyan hajthadnád föl, honnan kereshet-
néd elő  a Dolgozók cím ű , a közelmúltban 
beszüntetett, majd ideiglenesen újra indult 
hetilapunk szóban forgó, háromnegyed 
évszázaddal a Te őstörténeti búvárlatod 
előtt napvilágot látott számát? Legyek tán 
olyannyira elfogultan optimista, hogy fölté-
telezzem: a Te korod nemcsak a sápatag 
vidéki könyveinket, folyóiratainkat, de még 
a munkássajtónkat is példásan begy űjtötte 
és elraktározta az Atlantiszi Egyesült Álla-
mok Országos Közkönyvtárában vagy Mik-
rofilmtárában? —Kétlem, hogy így lenne, 
ezért hát ide írom Neked nevezetes táma-
dásom teljes szövegét: 

„Szerénytelen nézetünk szerint e sokfé-
leképp értelmezhető  és sokféleképp proble-
matikus valóságirodalmunk egyik sokféle-
képpen értelmezhet ő  valóságos problémája 
a mai Új Symposion. Pontosabban és 
egészen egyértelműen: az az aktív és pasz-
szív bojkott, amely jelenleg övezi. Némely 
veterán symposionista részér ő l éppenúgy, 
mint némely középnemzedéki vagy a folyó-
irat küszöbét még alig átlépett potenciális 
symposionista részérő l. 

Ha e sokféleképp értelmezhető  — s álta-
lunk, mea culpa, nyilván rosszul értelmezett 
— valóságirodalmi problémának legalább  

egyetlen parányi elemét is helyesen látjuk, 
akkor alighanem arról van szó —arról is szó 
van —, hogy e bojkott résztvevő i korosztály-
különbség nélkül a mai Új Symposiont 
nem egy valóságirodalmi következmény-
nek, hanem valóságfölötti Ősoknak, Ős-
problémának, afféle Meta-b űnnek tartják... 
Amely a közelmúltban amolyan deus ex 
machinaként lépett színre lap- és könyvkia-
dó vállalatunk más kiadványainak mezején, 
tő lük, úgymond, abszolút függetlenül, s 
most itt éktelenkedik valóságirodalmunk vi-
ágos rétjén a maga tüskés, bogáncsos 

problematikusságával... E más kiadvá-
nyokban közölni a tegnapelőtti, a tegnapi és 
a holnapi —egyelő re még csak potenciális —
symposionistáknak? Hogyne, mindenképp. 
E más kiadványok irodalompolitikájának 
instrumentuma lenni úgyszintén? Termé-
szetesen. Részt venni e más szerkesztősé-
gek akcióiban? Magától értet ődik. Novella-
pályázat, regénypályázat, nívódíj, ilyen díj, 
olyan díj, emilyen zs ű ri, amolyan zsű ri? Hát 
persze, mién ne? Kispróza- és nagypróza-
kötet, gyermekvers és feln őttvers-gy űjte-
mény, eredeti és fordításirodalom, minden-
féle irodalom mindenütt másutt ugyanab-
ban a kiadóházban — csak az Önmagától 
Megfe гtőzött,csak az Eredend ően Bűnbe- 
esett Orgánumban nem. Nem bizony! Nem 
és nem! Inkább sorvadjon el szép lassan. 
Fulladjon bele a légüres térbe. Vagy min ő -
süljön át képzőművészeti orgánummá. S 
akkor majd nekünk, ha netalán így lenne, 
akkor majd nekünk, Morális Bojkott Bajno-
kainak lesz okunk radikálisan rámutatni a 
tettesre: az Irodalmi Hatalom, igen, igen, 
igen, az sorvasztotta el, az min ősítette át, 
az fojtotta meg a fiatalok egykori egyetlen 
irodalmi-kritikai folyóiratát! A  ml  kezünk vi-
szont tiszta. Mi morális tárgyilagossággal 
csupán néztük a sorvadását. Mi mást lehe-
tett tenni. Ahh, az az Irodalmi Hatalom...! 

Kedves ismeretlen Barátom a symposio-
nistaságban! 

Nem vagyok benne biztos — bár hinni 
szeretném —, hogy a Symposion-affér hé-
zagos krónikájával számodra látatlanul in-
kriminált fenti szövegem háromnegyed év-
század múltán, ott valahol 2060. táján is 
ugyanazt a tagalomkört sugallja-e a szá-
modra, amit 1985-ben volt hivatott sugallni 
a Dolgozók olvasóinak? Hogy tudniillik alul-
írott támadó ironikus-szarkasztikus táma-
dása. 

az Új symposion elsorvasztásának, 
légüres térbe fullasztásának taktikája ellen 
irányult; 

e taktika perfiditását alulírott legf őképp 
abban látta, hogy az ekkori — 1985-ös —
symposionista oppozíció és az ott el őzete-
sen meggyötört irodalmi hatalom hallgatóla-
gos összjátékot játszik a folyóirat továbbél-
tetésére vállalkozó új szerkeszt őség ellen; 

az aktív és passzív bojkott résztvev ő it a 
támadó nemzedékileg nem generizálta, s 
főként nem szűkítette le körüket a leváltott 
középnemzedéki szerkesztőségre, hanem 
saját („veterán") symposionista nemzedé-
kének némely tagját éppúgy számon tartot-
ta közöttük, mint a középnemzedéki és a 
legfiatalabb, még csak induló symposionís-
ták némelyikét; 

a korosztálykülönbség nélküli bojkottá-
lók morális hipokrízisét a támadó abban 
vélte felismerni, hogy a mosom kezeim 
stratégiáját érvényesítve, a folyóirat beful-
lasztásának felelősségét eleve az irodalmi 
hatalomra akarták átruházni — amely hata- 



lommal pedig a bojkottban oly tökéletesen 
egyetértettek és spontánul együttm űködtek. 

Kedves ismeretlen ifjú Barátom, a szuve-
rén ítéletedre bízom, hogy pusztán imma-
nens szövegolvasattal ilyen vagy efféle 
tartalmat olvasol-e ki Te is a látatlanban in-
kriminált szövegből (amely egyébként a 
szóban forgó munkáslap—valóságirodalmi 
problémákat feszegető  körkérdésre író-
dott, s tizenvalahanyad!kként jelent meg 
hasábjain). 

S azt is a Te önálló ítéletedre bízom, hogy 
immanens szövegolvasattal az aktív és 
passzív, korosztályközi s oppozíció —és ha-
talomközi bojkott kontextusában hova te-
szed — az állítólagos vagy a valóságos 
bojkott megnyilvánulásai közé -e — a Sym-
posion-affér krónikásának ilyen és efféle 
kitételeit: 

„Ugyanakkor kijelentettem .azt is, hogy 
miután az új fđszerkesztőt megválasztották, 
és a helyzet konszolidálódni látszik, a jöv ő-
ben nem kívánom akadályozni az új szer-
kesztőség munkáját. Húzásom eddig 
ügyesnek látszik." (I. h. 188.  p.)  

„Má megjelent két gyermekversem a Ma-
gyar Szóban. Megtört volna a jég? Újra kö-
zölni fognak?" (189. p.) 

„Mi lenne, ha fölajánlanám Purgernak az 
együttmüködést? Mondjuk, olyan feltételek-
kel, hogy Balázs A. szerkesztő , Sziveri fő-
munkatárs lenne, és  az egész szerkesztő -
séget visszavenné? Megérné-e egy ilyen 
kiegyezés? S a többiek belemennének-e 
ebbe? Azt hiszem, ez leányálom." (190. p.) 

„Én azt javasoltam, tegyenek közzé felhí-
vást a folyóiratban, amelyben közlik, hogy 
készek velünk együttműködni. Ez lehetne 
az első  lépés a rehabilitációnk irányában. 
Lantos szerint egy ilyen felhívást akkor je-
lentetnék meg, ha ugyanabban a számban 
írásokkal rukkolna ki a régi szerkeszt őség. 
Ebbe persze nem mentem bele. Áthidaló ja-
vaslatként azt ajánlottam, hogy Purger írjon 
levelet a volt főszerkesztőnek, amelyben 
felvázolná a kompromisszum lehetséges 
útját, s a régi szerkeszt őség ezt megtárgyál- 
va kész lesz válaszolni és közölni álláspont-
ját. Én egyébként sem beszélhetek a töb-
biek nevében, hiszen erre nem hatalmaztak 
fel. 

Úgy látom, hogy Lantos — legalábbis a 
beszéd szintjén — hajlandó lenne fontolóra 
venni mindazt, amit mondtam, Purger azon-
ban okosabb, mint Lantos, s látja, hogy itt 
veszítene. Mi ráérünk. Várjuk a levelét, 
amelyrő l sejtjük, hogy nem lesz megírva so-
sem." 

Nos, kedves ifjú Barátom, engem rendkí-
vül érdekelne, vajon állítólagos vagy tény-
leges bojkott-szándékot és bojkott-készsб-
get olvasol-e ki a fenti sorokból?  

Amire viszont sem az én inkriminált an-
kétszövegemnek, sem pedig a Sympo-
šion-affér hézágos/montázsolt krónikájá-
nak immanens olvasatával sen tudnál egye-
dül rájönni — holott számomra ez is igen 
fontos szemantikai adaléknak látszik —, azt 
a következőkben igyekszem feltárni előtted. 
Szemben Veled, szemben a Bíróval... 

Nem sokkal Sziveriék leváltása után, 
1983 májusának vagy júniusának egyik est-
jén, egy újvidéki/telepi irodalmi rendezvény 
után, a rendezvényt követ ő  szokásos poha-
razgatás folytatásaként a leváltott szerkesz- 
tőség meghívott Balázs Attiláékhoz meg-
hányni-vetni az éppen legidösze гűbbet: ho-
gyan s mit tenni a folyóiratért a hatalmi fél-
reállítás után? A késő  éjszakába nyúló ita- 

los eszmecsere sorári a jelenlevбk többsé-
ge a még friss sérelem nagyon is érthet ő  
pszichikai reakciójaként már ekkor is a tel-
jes bojkott mellet tört pálcát. Kivonulni a 
lapból egy szálig, nem adni „nekik" kézira-
tot, s akkor majd, dilettáns népségrő l lévén 
szó, előbb-utóbb úgyis befulladnak saját te-
hetetlenségükbe ... S aztán bizonyos id ő  el-
telte után a leváltott szerkesztőség majd új 
folyóiratot indít, régi vagy új címmel, ez lé-
nyegtelen, a lényeg az, hogy radikális boj-
kottal kell siettetni a bukást s a miel őbbi új-
raindulást! 

Váltig bizonygattam hol egyiküknek, hol 
másikuknak, s legfőképp a fiatal feleség né-
mi egészségügyi istápolására is rászoruló 
ittas Sziverinek: nézetem szerint gyerekes 
remény, megmosolyogni valóan naiv taktika 
és stratégia lenne azt várni el ett ő l a politikai 
és irodalmi hatalomtól, hogy ma-holnap, aí 
új szerkesztőség bojkottal is siettetett eset-
leges befulladását követően, a most meg-
bélyegzett, ideológiailag komiszul elparen-
tált régi szerkesztőségének új folyóiratot, 
azaz: a lapindításhoz elengedhetetlen hiva-
talos „bumaskát" s az újrainduláshoz szük-
séges nélkülözhetetlen pénzt adjon... Ket-
tős kockázatról van tehát szó — bizony-
gattam nem sok sikerrel —, egyfel ő l arról, 
hogy ön-gyilkos segítőkészséggel hozzájá-
rulunk-e magunk is a két évtizedes szellemi 
hagyományunk megtöréséhez, hogy aztán 
teljes bizonytalanság, a végs ő  kiszolgálta-
tottság posztjáról várjuk (de mi alapján?) a 
politikai és irodalompolitikai hatalom kegyes  
mannáját, az újrainduláshoz elengedhetet-
lenül szükséges nemcsak politikai, de tete-
mes anyagi támogatást is. (1985-ben erre 
mifelénk, Balkániában a privát folyóiratok 
önköltségen való kiadása — hogy a Sympo-
sion -affér krónikáját parafrazeáljam —szin-
tén leányálom volt még, természetesen). 
Ehelyett jóval realisztikusabb és cé ►szerűbb 
taktikának vélem azt — ismételgettem nyílt 
színtéren a szép ittas fejét egyre csak cs ő  
váló Sziveri Jancsinak, ekkori ifjú barátom-
nak, akit egy alkalommal épp ekkortájt ho-
zattam haza, G. élettársam nem nagy örö-
mére, taxival, holt részegen, régi jó Ivóhe-
lyünkrő l, az egyetemista étkezde teraszáról, 
miután sikerült kikaparnom-kiagitálnom a 
közeli Fehér Ház tövében ügyeleteskedö 
rendőr karmaiból —, hogy a leváltott szer-
kesztőség tagjai továbbra is és egyre erб-
teljesebben publikáljanak a lapban, hisz a 
leváltás szánalmas ceremóniájának „hiva-
talos okmányai" ezt a nyilvánosság el őtt is 
garantálták, s hosszabb távon ezt az er đtel-
jes közreműködést semminemű  esetleges 
főszerkesztđ i opponálás sem neutralizál-
hatná... Féltek a dilettánsoktól? De hát 
miért lennének a feljövő  fiatalok eleve és 
csapatostul dilettánsok? S a ti korosztályo-
tokból vajon nem morzsolódott-e le máris 
néhány dilettáns? Nem törvényszer űség ez 
minden és mindenkori irodalmi nemzedék 
életében? De ha mégis ennyire féltek a di-
lettánsoktól, akkor írjátok el el ő lük a folyó-
iratteret — mondtam Sziverinek —, hisz ily 
módon önmagatokat is a legegyszer űbb 
módon rehabilitálnátok, a látszatát is eluta-
sítva a „vétkesség" vállalásának, s nem 
várva arra, hogy az irodalompolitika mikor 
fog s fog-e egyáltalán látványos önkritikát 
gyakorolni leváltásotok ügyében... 

A többit aztán tudod magad is, ismeretlen 
Barátom, az inkriminált és inkrimináló szö-
vegekbő l: csaknem két év múltán, a tovább-
ra is reménytelennek, tehát célszer űtlennek  

is tartott, ám mégis oly szívósan érvényesí-
tett bojkott-stratégia láttán, a Dolgozók an-
kétja a nyilvánosság el őtt is kibuggyantotta 
belőlem a tiltakozást. Igen, nyilvánosan tá-
madtam — a támadókat. Az akkor már ne- 
gyedévszázados, s bár meg-megtorpanó, 
de újból és újból magára találó rebellis alter-
natív mozgalmunk egyetlen itteni magyar 
nyelvű  orgánumára rátörő , oppozíciós-ha-
talmi összjátékot játszó támadókra. Akik 
más-más indokokból ugyan, de ebben hall-
gatólagosan egyetértettek: aktív és passzív 
rezisztenciával siettetni e hagyomány, esz-
me, szellemiség továbbvivését jól-rosszul —
a szépirodalmat kivéve: jól! —vállaló új szer-
kesztőség mielőbbi és végső  bukását. 

Negyedszázados hagyomány, eszme, 
szellemiség? — Meglehet, mindez túlontúl 
fellengzősen hangzik a számodra, s valami-
lyen mitikus-irracionális „lelki" tartalmakat 
sugall. Ne vedd hát tolakodásnak, ha fölem-
lítem: hogy milyen nagyon is konkrét, racio-
nális, mitizálatlan pannon-balkáni, európai 
és nagyvilági nemzedéki hagyományt, esz-
mekört, szellemiséget és esztétikát védtem 
ezúttal is, erről magad is bőségesen tájéko-
zódhatsz, ha östörténe#i búvárlataid során 
esetleg kezedbe kerül a Szóakció II. Ada-
lékok egy nemzedéki szellemiség rajzá-
hoz című /alcímű  könyvem. Mert egész 
könyvet írtam irodalmi ifjúságom és irodalmi 
nemzedékem 1961-1980 közötti viselt dol-
gairól, amelyeket, természetesen, nem 
tudtam megtagadni ekkor, 1985-ben sem. 

Hogy viszont a támadókat támadó kiállá-
somban nem volt-e jó adag nemzedéki és 
személyi önzés is a magam számára vas-
kos könyvvel is definiált symposion-eszme, 
symposion-szellemiség, symposion- eszté- 
tika védelme mellett? — Persze, hogy volt, 31 
hiába is tagadnám. 

Hisz őstörténeti búvárlataid során talán 
már magad is tapasztaltad: nemzedékem-
mel, az elsó symposion-generációval 1961 
decemberétő l 1974 tavaszáig — a Danyi-
Bognár szerkesztöpá г  kinevezéséig —csak-
nem másfél évtizednyi, szakadatlan és in-
tenzív „szellemi holt munkát" fektettünk be 
aszóban forgó hagyományba, miközben jól 
megtanultuk: az egyikünket-másikunkat ért 
és érő  irodalompolitikai mélyütés, diszkvali-
fikálás vagy félreállítás sohasem szolgáltat-
hat okot vagy ürügyet az eszme, a hagyo-
mány, a mozgalom ön-gyilkos feladására. 

Amikor például a két újságoldalnyi Sym-
posion-rovat alapító szerkesztőjének, Tol-
nai Ottónak már a kezdet kezdetén — hat 
hónapi, igazán heroikus kitartás után —
csordultig telítette poharát az akkori iroda-
lompolitika s Ottó Zágrábba „disszidált", 
akkor mi, az ittmaradtak (s a távozó szer-
kesztőnktő l előző leg erre felkérték) még vé-
letlenül sem oly módon akartuk kifejezni 
morális szolidaritásunkat, hogy tiszavirág-
életű  „radikális gesztussal" abbahagyunk 
mindent, önmagunk fojtjuk be a kezdemé-
nyezést. Ehelyett azt tettük, hogy három-
éves szívós munkával elбször három olda-
las rovattá fejlesztettük a kétoldalas Sym-
posion -t, majd hatalmas önálló melléklet-
té, s végül önálló irodalmi-kritikai folyóirat-
tá. 

S amikor e három, az els ő  hat hónapnál 
aligha könnyebb év után alulírott ismeretlen 
barátodnak töltötte csordultig a poharát az 
ügyeletes irodalmi hatalom s a Sympo-
sion-melléklet és Új Symposion-folyóirat 
alapító szerkesztője/fđszerkesztője Laskó-
ra „disszidált", ezt maga sem az „utánam 
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az özönvíz" logikájával tette, hanem azzal 
a biztos, megalapozott tudattal, hogy a tal-
pon maradók megint csak tovább viszik a 
közös kezdeményezést. 

S tovább is vitték, természetesen, miköz-
ben az első  generáció íratlan szabállyá tette 
önmagának, hogy egy főszerkesztő  két év-
nél tovább egy huzamban ne töltse be a ve-
zető  posztot. Így váltották egymást Fehér 
Kálmán — Tolnai Ottó; Bányai János — Bos-
nyák és Tolnai; Várady Tibor —Tolnai; majd 
rövid ideig önállóan Tolnai Ottó, s végül 
Utasi Csaba — Tolnai szerkeszt őségei egy 
évtizeden át, s közben a szerkeszt őváltások 
idején aligha jutott valakinek is eszébe kö-
zülünk, hogy a személycsere miatt kollektív 
bojkottba kezdjünk. 

Az 1971-ben közénk csapott kétszeri bí-
rósági betiltás után se ezt tettük, természe-
tesen, hanem továbbvittük/továbbírtuk ala-
pot, s Danyinak/Bognárnak már nemcsak 
konszolidálva, de jócskán meger ősítve ad-
tuk  61 1974  tavaszán. Az első  symposion-
generáció ekkor a szerkesztést illet ően vég-
leg félreállt, de a munkatársi közrem űkö-
dés tekintetében, persze, eszünk ágába se 
jutott ekkor sem holmiféle kollektív bojkott. 

S ha nem veszed szerénytelenségnek, 
ismeretlen ifjú Barátom, akkor elmondom 
Neked azt is, hogy a Dolgozók-beli meg-
nyilatkozásomig eltelt újabb egy évtized 
során (1974-1985) magam sem passzív 
rezisztenciával viszonyultam az akkori fiatal 
utódok szerkesztőmunkájához: Danyiék hat 
évfolyamában irodalmi és politikai tanulmá-
nyok sorát, s még hangjátékot és verscik-
lust is olvashatsz tő lem, Sziveri János két 
és fél évfolyamában pedig irodalmi kritiká-
val, esszével és tanulmánnyal, dokumen-
tumfilm-szövegkönyvvel és interjúval vol-
tam jelen. 

Amit viszont objektíve se tudsz kiolvasni e 
két utódszerkesztőség évfolyamaiból, holott 
úgyszintén a tevékeny közrem űködésem-
rő l tanúskodik, az az, hogy Danyiéknak te-
matikus Sinkó-számot, Sziveriékn еk pedig 
B. Szabó György-emlékszámot szerkesz-
tettem, s utóbbiak 1981-es B. Szabó emlék-
évének ötlete s jórészt munkaterve, vala-
mint a munkaév keretében tervezett húsz-
éves Symposion-jubileum ankét-témaköre 
is szerénytelenségemtő l ' ered. Az akkor 
még barátomnak tudott, s engem is barátjá-
nak mondó Sziveri János ugyanis — a folyó-
irat örökölt „sterilitására" panaszkodva —
több ízben is fölkeresett annak idején, s e 
„sterilitás" két lehetséges gyakorlati el-
lenszerként ötlöttük ki aSzabó-munkaév, il-
letve a Symposion-jubileum koncepcióját. S 
a hivalkodás szándéka nélkül hadd említ-
sem meg azt is, hogy a Sziveri-sze гkesztö-
ség tagjai — ahogy a Symposion -affér kró-
nikájában olvashatod: „mint Pilátus a k гédó-
ban" — szintén úgy kerültek az 1982. feb-
ruárjában megtartott belgrádi irodalmi est 
résztvevő i közé, hogy M. B. Bleč ićnek, az 
Írószövetség akkor tribünszerkesztőjének 
fölkeresésére szerénytelenségem állította 
össze a „reprezentatívnak" igényelt „csa-
patot", s vállalta tagjai szerbhorvát nyelv ű  
bemutatását is a fővárosban. 

Mindezzel csak arra akartam utalni, isme-
retlen Barátom a symposionistaságban, 
hogy tudatosan vagy öntudatlanul, de az 
ominózus módon leváltott s mindaddig álta-
lam is tevékenyen támogatott Sziveri-szer-
kesztбség bojkottjával a fentiek okán is 
szembefordultam: nem tudtam tovább 
passzívan szemlélni generációm és jóma-
gam  1961-74  közötti „holt munkájának" s a  

fiatalok ezt követő , újabb egy évtizedes ak-
tív támogatásának lehetséges elherdálását. 
Azt, hogy egy „sikeres" bojkottal netán 
kockára tegyék a folyóirat és a mozgalom 
további létét, puszta fennmaradását is. Hogy 
ez önzés volt részemrő l? Kétsr gtelenül. De 
gondold meg, és döntsed el magad: vajon 
két és fél évi szerkesztőmunka után a Sym-
posion-affér krónikásának és elvbarátainak 
volt-e erkölcsi alapja arra, hogy az „utánunk 
az özönvíz", s az „eben jött —eben megy" 
logikáját követve akaratlanul is kockára te-
gyék az immár jó néhány korosztályhoz tar-
tozó elődeik két évtizedes (1961-1980) 
szerkesztőmunkájának közös gyümölcsét? 

Nemcsak a Sziveriékkel folytatott beszél-
getéseim során, s nemcsak a Dolgozók 
körkérdése kapcsán nyilvánítottam ki ezzel 
kapcsolatos egyértelm ű  meggyőződése-
met, hanem azáltal is, hogy írással, sőt 
újabb tematikus Sinkó-szám megszerkesz-
tésével is támogattam Purger Tiborék új 
szerkesztőségét. „Lepaktáltam" és „kolla-
boráltam" tehát velük is, miként Danyiék/ 
Bognárék és Sziveriék szerkesztőségeivel, 
majd Beszédes Istvánék mai redakciójával 
is tettem, s tenném azon nyomban ismét, 
ha ne adj isten ma, holnap vagy holnapután 
Beszédeséket állítaná félre egy ultrajobb 
vagy ultrabal irodalmi hatalom! Hisz a hatal-
mak jönnek, mennek, cserélódnek tájainkon 
is, a symposion-eszme, symposion-szelle-
miség immár három évtizedes eleven ha-
gyománya pedig — marad . Vagy legalábbis 
jó lenne, ha maradna, s lehet őségetek nyíl-
na Nektek is, ismeretlen ifjú Barátom, hogy 
ama boldog új évezredek első  századának 
derekán kritikai visszatekintéssel, újraérté-
keléssel és átértékeléssel üljétek meg Кб -
zös ügyünk 100. jubileumát. 

Ebben a reményben üdvözöl az At;an-
tiszi Pannon Tenger fenekérő l ismeret-
len barátod a symposionistaságban 

Bosnyák István 

P. s. Egy utolsó szerénytelen kérelem 
Hozzád. A Symposion-affér krónikája egy 
másik botránynak, a „hungarológus-affé г-
nak" is sajátságosan sarkított és agyonra 
montázsolt vázlatát igyekszik adni, ez eset-
ben is eleve lemondva a „politikológiai hát-
térmagyarázat" igényérő l. Nos, ha az At-
lantiszi Egyesült Államok Országos Könyv-
tárában esetleg meg ő rződött volna, kérlek, 
vedd kézbe a Hungarológiai Közlemé-
nyek című , időközben bizonyára megszűnt 
folyóiratunknak 77. számát — könny ű  meg-
jegyezni: hetvenhét! —, s olvasd el benne 
ennek a botránynak a politológiai és kul-
turológiai háttérmagyarázatát. ( Adalék In-
tézetünk történetéhez. I. h. 565-592. p.) 
Hisz végső  soron az is egyféle palackposta, 
voltaképpen az is Hozzád és kortársaidhoz 
szól, utolsó sorai explicit üzenetének tanul-
ságaként is: 

„Mi csupán (...) a vitateleink kirobbantot-
ta 'inte гvens affér« m űvelбdésszociólógiai 
természetrajzához akartunk újabb adalékot 
szolgáltatni. Nem utolsósorban azért is, 
hadd lássák majd a boldog XXI. század bol-
dog intézménytörténészei, hogy századunk 
nyolcvanas éveiben kik, miként, milyen esz-
közökkel és módszerekkel rontottak гб  A 
Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai 
Kutatások Intézetére." 

Föltételezem, Barátom, hogy ebben a 
művelбdésszociológiai esettanulmányban 
bбséges dokumentumanyagot találsz majd 
annak a kérdésnek önállá megválaszolásá-
hoz is, hogy saját szerepének ön гomantizá- 

ló „égi másával" ellentétben milyen va-
lóságos szerepe lehetett ebben az afférban 
is a vele egyidej ű leg zajló Symposion-affér 
krónikásának. 

B. I. 

fekete péter 

MÉG NYÍLNAK A 
VÖLGYBEN A 
még nyílnak ódon völgyek zsalugáterei 
líránkhoz a tölgy nem hiányzik itt 
hol nyalkán nagyokat nyel a tó 
butykosából a szivárvány fakó 
leányszemeit mereszti az altató 
zsalu gát-ereit felmetsző  tiló 
mint ki már veszett álmát megleli 
s kinek a tölgy már nem hiányzik itt 

fekete péter 

HÉT RÉSZ 
GÖRNYEDVE BÁMUL 
A SZÖRNYEKRE 
egy részt mit érsz 
más részt kitérsz 
harmad részed 
negyed részlet 
ötöd részt hogy törött szét 
hat révész 
hét részvétért 

fekete péter 

EGY HENTESINAS 
DISSZERTÁCIÓJA 
a kan likán 
kandid áll 
kiván<sian kandikál 
s kezében egy kandli-váll 
miközben ő  kandidál 

fekete péter 

RIGMUS 
orrlikamból száll a penész 
háljon velem aki merész 

KRLEŽA SINKÓHOZ 

Kedves Sinkó, 
Ne felejtse el, kérem, hogy az embernek, 

ha e világnak akármilyen katedráján kitarta-
ni kíván, elsбsoгban izmosnak kell lennie, 
a gondolkodás törvényeit tisztelni és ha arra 
fordul a sors, az ész védelmére a fegyveres 
ellentállás гa is elszánni magát... 

Zágráb, 1959. október 27. 



SUMMARY 
The need for a definition (or definitions) of Ui Symposion's 

sensibility is reflected in a polemic published in this number 299 
-300 (marking an unobtrusive jubilee). The work of István Bos-
nyák is not the first the row neither is it hopefully the last, but it is 
the a propos of the fundamental revision of the definition of this 
sensibility and of the revaluation required by the age we live in. 

The literary section is abundant. There is a short story by Pál 
Böndör and Ildikó Lovas, prose works by Virág Szemerédy and 
Zoltán Pusztai , as well as poems by Ferenc Czirok , György 
Bartha and Béla Szögedi Szabó. The long poem of Ferenc Ka-
lapáti is published conspicuosly, in a section for itself. The same 
applies to a couple of poems by Charles Bukowski, translated by 
Csaba Zanin. 

Dick in the Title is the title of the section whl ~h contains erotic 
works by Vujica Tuci ć  Rešín, Georges Bataille (both translated 
by Attila Balázs), by Attila Beszédes, by Attila Török, by István 
Eörsí, by Irén Gombár and by Zvonko Sarić . The selection is fol-
lowed by poems of American poetesses. The book reviews were 
written by György Szincsok, Györgyi Pozsvai and Erika Bence. 
There is also an inerview made by László  Dorman with György 
Szabados , a prominent Hungarian composer and musician. 

The illustrators of this number were László Ujvárossy, László 
Kuresis, Jozef Bubak and Róbe rt  Szabó Benke. 

REZIME 
Našu želju za formulisanjem definicije (definicija) duhovnosti 

„Új Symposiona" odražava i to to ii u (neobeleženom jubilar- 
nom) 299-300. broju časopisa ugledao svetlo dana i jedan pole- 
mičan napis. Deli lštvana Bošnjaka (Bosnyák lstván) nije ni 
prvo, a nadamo se, ni zadnje u tom redu, ali je i prilika za pokre- 
tanje procesa temeljne revizije odr2denja te duhovnosti, kao i za 
ponovno vrednovanje iste. 

Obiman književni materijal broja  dine pripovetka Pala Bendera 
(Böndör Ра1), novela Ildike  Lovaš (Lovas Ildikó), kratke prize Vi-
raga  Semeredi (Szemerédy Virág) i Zoltana Pustaija (Pusztai 
Zoltán), pesme Ferenca Ciroka (Czirok Ferenc), Đerda Barte 
(Bartha György) i Bele Saboa segedija (Szögedi S zabó Ве 1 а ). 
Na istaknutom mestu, kao poseban blok, publikujemo dugu pes- 
mu Ferenca Kalapatija (Kalapáti Ferenc), kao i nekoliki pesama 
Čarlsa Bukovskog (Charles Bukowski) u prevodu Cabe Zanin 
(Zanin Csaba). 

U rubrici Kurac u naslovu" su erotska dela Vujice Tu č ić  Reši-
na, Žorža Bataja (Georges Bataille), / ove dye u prevodu Atile 
Balaža (Balázs Attila) /, Atile Besedeša (Beszédes Attila), Atile 
Tereka (Törö k Attila), lštvana Eršija (Eörsi lstván), Irene Gom- 
bár (Gombár lrén) i Zvonka Sarića. Zatim sledi blok ameri čkih 
pesnikonja. Književnu kritiku publikuje Đerd Sinčok (Szincsok 
György), Đerdi Požvai (Pozsvai Györgyi) i Erika Bence (Bence 
Erika). Uvrstili smo i razgovor sa Đerdom Sabadošem (Szaba- 
dos György), istaknutim madarskim kompozitorom i muzičarem, 
koji je vodio  Lash o Dorman (Dormán László). , 

Autori likovnog priloga su  Lash o Ujvaroši (Ujvárossy László), 
Lash o Kurč iš (Kuresis László), Jozef Bubak i Robert Sabo  Ben-
ke (Szabó Benke Róbe rt ). 

TARTALOM 
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KÉJLEVES (Kortárs amerikai 
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Pozsvai Györgyi : „Magam megértése 
a másikban" 
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