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...ÉS JÖTT A REGGEL

ablakomban megjelent az õsz
a cseresznyefa sárga levelekkel
és jött a reggel kémény füstjével
az újságkihordó öreges szavaival
s a nem várt halálhírrel a drótposta
hogy fokozza az elmenõ hiányát
s a fájdalmat idegcsatornáimban
és jött a reggel a céltalanokkal
akik alkoholt lötyköltek szájukba
hulló levelek alatt az utcaporban 
és ragyogott a nap és feltámadt a szél
vitte a terrorszagú politikát
államról a száraz szappanhabot...
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BESZÉLGETÉS NÉMETH ISTVÁNNAL 
SZÜLÕFÖLDRÕL, GYERMEKKORRÓL, 

ANYANYELVRÕL ÉS ALKOTÁSRÓL

A nyolcvanéves Németh István mûveibõl a körülöttünk lévõ vi-
lág valamennyi apró mozzanatának egyszerû líraisága és a min-
dent átfogó emberszeretet – a szegények, a gyerekek, az idõsek és 
az elesettek iránt érzett magasfokú empátia köszön vissza. A 
szerzõ tollán keresztül mindennapjaink imává magasztosulnak, 
amitõl az olvasó lelkét minden alkalommal a vallási értelemben 
vett remény hatja át. Költõi közvetlenségével és társadalmi érzé-
kenységével az olvasók széles rétegét meg tudja szólítani, ami-
nek köszönhetõen a vajdasági magyarság körében az utóbbi fél 
évszázad talán legközkedveltebb tollforgatóját ünnepelhetjük 
személyében. A Németh István-i poétika további fontos megha-
tározó eleme a gyermekkor, ami az író/újságírónak örökös és 
meghatározó élménye. Gyermeknovellái, ifjúsági regényei és 
állandóan viccelõdni kívánó modora a lélekben megõrzött gyer-
mekrõl árulkodnak. – Ne önözz, hanem tegezz! – szól rám be-
szélgetésünk elején. – Én falusi gyerek vagyok, és azt ott nem 
használták. Borzasztónak tartom, amikor egyes kollégák ki-
mennek falura és elkezdik önözni azokat a szerencsétlen, elha-
gyatott embereket. Valami tisztességet azért meg kellene adni – 
mondja. Ehhez tartom magam.

Augusztus címû elbeszélésed hõse egy tiszta augusztusi 
napon született, ezért a falubeli asszonyok szép életet jósoltak 
neki. Te is augusztusban születtél. Neked milyen életet jósol-
tak, és bevált-e a jóslat?
           

Augusztus 18-án születtem, délelõtt 11 órakor, egy hétfõi na-
pon, és valóban azt mondták, hogy szép életem lesz. Mindezt 
édesanyámtól tudom. Ahogy közeledek a száz felé, hazudnék, ha 
szépnek nevezném ezt az egész száz esztendõt, de a gyermekko-

SÁNDOR ZOLTÁN
       

AHOL A KAKASOK SZÓLNAK
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rom mindenképpen szép volt. Ebbe természetesen az is beletarto-
zik, hogy az idõ múltával a gyermekkor emlékei mindig megszé-
pülnek, bár nem mindenkinél, mert hallottam és olvastam olyan 
esetekrõl is, hogy valakinek a gyermekkora nagyon szomorú és 
megalázó volt. Az enyém nagyon szépnek mondható, és talán ép-
pen ez erõsíti a kapcsolatomat a szülõfalummal, Kishegyessel. 
Szülõfalum a világ legszebb pontja, egyik könyvemben el is ne-
veztem Tündérlaknak.

Késõbb jöttek a komolyabb évek, és nem mindegyik volt ki-
mondottan szép meg könnyû, de általánosságban szólva szeren-
csésnek mondhatom magam. Egy olyan pályára léptetett a sors – 
mert ehhez nyilvánvalóan a kegyelemnek is valami köze van –, 
hogy azzá lettem, amit szerettem csinálni. Itt az újságírói pályát 
akarom dicsérni, annak ellenére is, hogy nem olyan idõben voltam 
újságíró, amikor az újságírók azt mondhatták volna, hogy hivatá-
suk az élet teteje, de énrám a kezdetektõl fogva olyan munkát bíz-
tak, amit szívesen vállaltam. Azt mondták, menj, járd a terepet, és 
írd azt, amit látsz, s ezt én, emlékezetem szerint, nagyon komo-
lyan fogtam föl, amibõl kifolyólag nem értek azok az atrocitások, 
amelyek esetleg egy más poszton a szerkesztõségben érhettek 
volna. Nem kellett gyakran ütköznöm, bár idõnként rámfogták, 
hogy nacionalista és kulákpárti vagyok, de én legalább elmond-
hattam azt, hogy a dolgokat, még ha felületesen is, onnan isme-
rem, ahol megtörténnek, nem a szerkesztõségi asztaltól vagy a 
pártértekezletrõl.

Bánát, Bácska, Szerémség, aztán a Drávaköz, Szlavónia és a 
Muravidék településein keresztül barangolva, amennyire csak te-
hettem, megismerhettem a szülõföldemet. A szülõföldemnek ne-
vezem ezt az egész széles tájat. Nem volt olyan magyarlakta tele-
pülés, ahol ne fordultam volna meg, ami nem azt jelenti, hogy ro-
mán faluba vagy tiszta szerb faluba vagy városba nem mentem 
volna el, dehogynem, oda is elmentem – egyébként mindenütt le-
hetett találni magyar embert –, de nem tûztem ki célul, hogy én 
egész életemben csak magyarokkal beszélgetek. Ilyen szempont-
ból nyugodtan mondhatom, hogy boldognak éreztem magam 
azok az évek alatt, amit az újságírásban eltöltöttem, és az majd-
nem teljes negyven esztendõ volt.

9

Egész személyiséged és a mûveidet is egyfajta kedves hu-
mor lengi át, még azokat is, amelyek az élet és a mindennapok 
legszörnyûségesebb dolgairól szólnak. Mennyiben segített ne-
ked, mint írónak, újságírónak és embernek a humor, az élet 
derûs oldalának a megragadása, túljutni az élet nehézségein?
           

Nem tudom, hogy a 
humor vagy valami más 
juttatott túl az élet állítot-
ta nehézségeken, ezen 
sohasem gondolkoztam, 
én csak jól érzem ma-
gam, ha a jóbarátaimhoz 
és ismerõseimhez úgy 
szólhatok, hogy ne ve-
gyenek mindent komo-
lyan.  Egyébként  ezt  a 
bennem  rejlõ  humort 
gyakran családon belül 
is megszólják, azt mond-
ják, hogy nem ismerek 
határt, s ilyenkor én min-
dig elcsodálkozom azon, 
hogy nem érzik, hogy 
nem komolyan mondom, 
amit  mondok,  hanem 
szavaim mögött valami-
féle  huncutság  rejlik. 
Édesanyám rokonsága 
rendelkezett különleges 
humorérzékkel, amibõl nyilván belém is átfolyt valami. Azok az 
emberek olyanon is képesek voltak könnycsordulásig jókedvre 
derülni, ha a tyúk az udvaron nem úgy vette fel a kukoricaszemet, 
ahogyan azt kellett volna.

Ahogy haladok az évekkel elõre, lassan azt mondhatom, hogy 
az a boldog ember, aki az öregkornak a buktatóin is csak nevetni 
tud, mert szörnyû dolgok történnek. Elárulom neked, hogy van 
egy témám, ami a Házioltár címû könyvembe tartozna, legalább 

A két testvér: János és István (1938)A két testvér: János és István (1938)
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két éve hordom magamban, nemrég megboldogult utolsó nagyné-
ném, édesanyám édestestvére mesélte el, és attól félek, hogy nem 
tudom majd megírni. Gondold el, hogy egy olyan embernek, aki 
ezen a vidéken bejárta Tónyát-Baranyát, nem jut eszébe, hol he-
lyezkedik el egy település. Lukácsfalván tudod, hogy hányszor 
megfordultam? Azt a két-három utcáját, kocsmáját meg iskoláját 
hány alkalommal bejártam, és amikor ma reggel hallom a rádió-
ban Lukácsfalva nevét, mondom magamban, Istenem, hol is fog-
lal helyet ez a kis falu Bánátban... Nem tudtam helyretenni, hosz-
szasan el kellett töprengenem ezen, mire végre rájöttem. Ilyen 
dolgokon jár már az embernek az esze.
     

Korai munkáidban elképesztõ hitelességgel ragadtad meg 
a falusi miliõt, adtad vissza a falusi élet hangulatát, szellemisé-
gét és nyelvezetét, de ugyanakkor nyomorát is. Nem élet ez így! 
címû elbeszélésedben, amely Parasztkirályság címû elsõ elbe-
széléskötetedben jelent meg, például azt írod: „...csak áll ott, 
mint a megfeneklett nyomor a szegénysoron.” Több mint fél 
évszázad távlatából milyennek látod ma azt a világot, azt az 
életmódot?
        

Visszatérve fél mondatnyira a gyermekkoromra, el kell mon-
danom, hogy azt a nyomorúságot az ember a bõrén, a lelkében és a 
szívében nem érezte, természetes állapotként élte meg. Senki sem 
volt olyan helyzetben, hogy dõzsöljön, szükség esetén természe-
tes gesztusnak számított, hogy a falubeliek szolidaritást vállaltak 
egymással, vagy a faluban levõ két kolduskával, akiket tisztelet-
bõl hívtak így. Az ember nem tudta, hogy esetleg van valami más 
is, mert ebben élt, és ebben találta meg az örömét is, nem csak a 
nyomorúságot, amikor néha otthon pofonvágták vagy azt mond-
ták neki, hogy most nem kapsz lekváros kenyeret, csak zsírosat.

Akkor jöhetett ki belõlem ez a mondat, amikor széjjelnéztem 
magam körül, nem csak odahaza a faluban, hanem annak határain 
túl is, és nem csak ott, hanem a magyar irodalom hasonló témák-
kal foglalkozó alkotásaiban is, nyilván ekkor jöttek elõ olyan em-
lékek vagy emlékfoszlányok, amelyek leíratták velem ezt a mon-
datot. Fontos elmondani, hogy abban az idõben, amikor a Paraszt-
királyság született, az embernek a bõre alatt volt az elvárás – nem 
akarom ezt öncenzúrának nevezni –, hogy arról a világról, amirõl 

11

úgy gondoltuk, hogy már végleg a hátunk mögött van, nagyon kri-
tikusan kell írni, nagyon el kell ítélni.

    

Fekete J. József egyik kritikájában azt írja rólad, hogy az 
emberi, a társadalmi igazság szempontjából történeteid min-
dig mélységesen igazak. Elsõ köteteidben többek között a par-
tizánok bejövetelérõl, a falubelieknek az új (nép)hatalommal 
szembeni szkepszisérõl, a beszolgáltatásokról, a szövetkezeti 
mozgalom létrejöttérõl szólsz. Az Egy idétlen történet címû no-
velládban a következõt írod: „... egy részeg asszony azt sipítja, 
hogy »míg egy krumpli lesz a zsákba, nem megyünk a zádru-
gába«”, A megvesszõzött ló címû elbeszélésében az új gazda 
azért vesszõzi véresre a lovát, mert az a régi, Kulák, nem pe-
diglen az új, Csillag névre hallgat, míg a Hulladék címû novel-
la hõse egy helyen a következõt mondja: „Pfuj, ilyen a szocia-
lizmus! Lopni kénytelen az ember!”. Ezek a mûvek az ötvenes 
és a hatvanas években íródtak és jelentek meg. Adódtak-e bár-
mikor is kellemetlenségeid a megírt mûveid miatt – úgy a ha-
talommal, mint a kiadókkal, szerkesztõkkel szemben?
                 

Naplót nem vezettem, az emlékezetem pedig már nagyon 
megromlott, de nem emlékszem rá, hogy a Parasztkirályság ese-
tében a szerkesztõ mondott volna olyat, hogy ezt a részt hagyjuk 
ki, vagy ezt a sort húzzuk át. A leírtakat nem én találtam ki, hanem 

Legénykori barátaival – Németh István az elsõ balról (1950) 
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otthon, a szülõfalumban átéreztem, és én ezt másképp nem mond-
hattam el, úgy gondoltam, hogy ez csakis így van rendjén. Ezzel 
most nem magamat akarom dicsérni, hogy mekkora érzékenység-
gel és igazságérzettel rendelkeztem, egyszerûen így jött ki.

Ebbõl a korból egy késõbbi regénykéziratról elmarasztaló re-
cenziót kaptam, ami miatt a kötet nem jelenhetett meg. Biztosan 
rosszul is volt megírva, hiszen elsõ regényem volt, bár a recenzens 
– nem akarom a nevét említeni – nem az esztétikumot kifogásolta, 
hanem azt, ahogyan a beszolgáltatásokról meg a pártról írtam. 
Nem szoktam újraolvasni a saját mûveimet, de ezt a pincepené-
szes kéziratot hosszú évek után újraolvastam, mivel a Híd márciu-
si számában részletet közöltek belõle, amihez úgy éreztem, hogy 
illene írni egy széljegyzetet.
                

Az 1985-ben megjelent Hegyomlás címû elbeszéléskötet-
ben mindenekelõtt a volt kommunista rezsim visszásságait 
dolgozod fel – többnyire most is közvetlenül a második világ-
háborút követõ idõszakot, azzal, hogy a szereplõk – nyilván az 
íróhoz hasonlóan – letisztult érzelmekkel és kellõ távolságról 
tudnak vallani önmagukról, sorsukról, az egykori történések-
rõl. A könyv karrierépítés céljából a pártba belépett egyének-
rõl, a szövetkezetbe nem csatlakozó férfi bebörtönzésérõl, a 
neki szánt posztot elutasító asztalos igazgató meghurcoltatá-
sáról, hazug vádakról szól. Immár két évtizeddel az említett 
rezsim megszûnte után, hogyan tekintesz vissza arra az idõ-
szakra – hogyan látod a volt kommunista rendszert?
      

Rettenetesen elítélem. Az én édesapám, ahogyan az bizonyos 
írásaimból kiderül, a kommunizmus eszméinek valamiféle falusi 
elkötelezettje volt, attól várta a megváltását, hogy a napszámos 
sorsból esetleg kiemelkedhet – nem úgy, hogy majd bekerül vala-
mi hivatalba, hanem oly módon, hogy jobb lesz ennek a rétegnek a 
sorsa. Nekem az fáj, hogy édesapámat, akit nagyon szerettem és 
tiszteltem, és édesapámon kívül még rengeteg embert, csõbe hú-
zott ez az ideológia. És ez a legnagyobb tragédia. A legszegényeb-
beket és a legnyomorultabbakat szédítették el, majd kiábrándítot-
ták, becsapták és halomra gyilkolták õket. Ezt rengetegen megír-
ták, és a magam módján én is megírtam. Nekem ez nem kell töb-
bet. Bármennyire is emlegetik ismét Nyugaton a Marx-ideológiát; 
kipróbálták, ötven évig létezett, összeomlott, menjen a fenébe.
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„Mindnyájunk kötelessége, hogy valamilyen összegezés-
ben számot adjunk errõl a világról” – nyilatkoztad Fehér Fe-
rencnek a hetvenes évek derekán; a nyolcvanas években író-
dott Odaégett szavak címû tárcádban azt írod, hogy: „Aki 
pusztán szórakozásból vesz a kezébe egy regényt, annak ren-
geteg ilyen könyv áll rendelkezésére, pár dinárért kilószámra 
vásárolhat az újságosbódékban, aki meg pusztán szellemi él-
vezetért, esztétikai gyönyörökért olvas, minden ilyen élvezetet 
és gyönyört megtalál a klasszikusokban és a klasszikusokká 
érett kortárs irodalomban. Az itt és most olvasót azonban eze-
ken túlmenõen más is érdekli: alighanem éppen az itt és most 
mûvészi megfogalmazása, szintézise. Épp az, ami sajátosan, 
véresen, fájdalmasan a miénk.”; a Töröktopolya címû jegyze-
tedben pedig a következõképpen fogalmaztál: „Leírtam-e a 
néptöredékrõl, amelynek magam is tagja vagyok, egyetlen lé-
nyegbevágó mondatot? Ennek a néptöredéknek – nemzetiség-
nek – a jelenérõl, közelmúltjáról, sorsáról. Szerintem nem le-
het igaz író, aki ezt megkerüli, aki efölött finoman elsiklik.” Az 
idézetek egyértelmûen árulkodnak írói állásfoglalásodról. 
Utólagos megítélésed szerint ehhez a hitvalláshoz mekkora 
köze van a napi újságírónak?

A Németh család: id. János, István, ifj. János és Julianna (1953)
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Ami a mai újságírást illeti, valami kettõsség uralkodik itt. 
Amikor még én voltam újságíró, az újságírók kivételezett státust 
élveztek, normálisnak mondható fizetéssel rendelkeztek, utazhat-
tak, a helyszínen is megtapasztalhatták, hogyan élünk, nem kellett 
hetekig várniuk arra, hogy kimehessenek a terepre. Ma, amikor 
viszont szabadon lehetne foglalkozni népünk sorsával, amivel az-
elõtt nem mindig volt lehetséges, nincs rá mód. Ez valahogy ne-
kem nem megy a fejembe. Valami ellentmondást látok abban, 
hogy például a Magyar Szó tele van kolbász- meg pálinkafesztivá-
lokkal, mintha ebbõl állna az életünk. De ugyanezt tapasztalod, ha 
a televíziót nézed vagy a rádiót hallgatod. Nem tudom, tényleg 
ennyire elcsúszott volna a világ?

Azt mondják, hogy a közelmúltban történt hatalmas chilei 
földrengéstõl néhány centiméterrel kimozdult a föld tengelye. Ez 
olyan jel is lehet, amire talán jobban oda kellene figyelni. A tudó-
sok valamit tudnak, amit nem árulnak el. És ha õk tudnak valamit, 
akkor mi, újságírók miért nem verjük az ajtót, kopogtatunk náluk, 
hogy mondják el?! Itt a tartományban is lehetne kopogtatni, hogy 
csinálják már rendesen a dolgukat. Amikor én Magyar Szós vol-
tam, néhányan azért tudtuk, hogy mit teszünk. Volt olyan fõszer-
kesztõnk, aki azt mondta, hogy Baranyába nem utaztok, minket 
Baranya nem érdekel, ti nem magyarkodtok, nektek nem az a dol-
gotok, és mégis elmentünk, mert véleményem szerint nem ma-
gyarkodik az, aki valamihez nagyon ragaszkodik és valamihez 
tartozik.

Az újságíróként nap mint nap tapasztalt társadalmi tör-
ténések mennyire kívánkoztak arra, hogy „maradandóbb” 
formában is megörökítsd õket?
      

Nem tudom, de például a Hegyomlás elbeszéléseiben és a ké-
sõbbi novelláimban is azért csak ott van a társadalmi háttér. Én a 
mai szövegeket is elolvasom, mert már csak szövegeket írunk, azt, 
hogy novella, ki se ejtjük, sõt már a vers is csak szöveg, de ha egy 
ma itt élõ ember, aki itt néz körül, innen szerzi a tapasztalatait és 
élményeit, egy olyan irodalmi divatot követ, ami annyira külön-
bözik a mi világunktól, akkor én megdöbbenek. Mondom, neked 
nem az a fontos, ami körülötted történik?!
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Nem egyszer gondoltam arra annak idején, hogy ha nekem 
egy olyan novellát kellene írnom, amelynek cselekménye mond-
juk egy értelmiségi vagy egy úri családban zajlik, és a történetet 
megfelelõ környezetbe és ambientusba kellene helyeznem, na-
gyon nehéz dolgom lenne, mert én olyanban nem éltem soha. Én 
hitelesen azt aligha tudnám megírni, én hitelesen csak azt tudom 
megírni – legalábbis úgy gondolom, hogy hiteles –, amit láttam, 
tapasztaltam, mindenemmel átéltem. Namármost, amikor valaki 
elkezd írni egy nyugat-európai divatos témára valamit, és ide-oda 
röpköd, az nem törõdik azzal, hogy hiteles vagy nem hiteles, amit 
az olvasó azonnal észrevesz, és azt mondja: Hohó, barátom, rajta-
kaptalak.

     
    

Engem ez egy kicsit elszomorít meg ki is ábrándít, mert itt va-
gyunk ebben a szörnyû világban, és innen kellene valamiféle üze-
neteket hagyni magunk után, de azt mondják, ez ma már nem divat.
         

Meglátásod szerint tehát a vajdasági magyar irodalom-
ban jelenleg nincs meg a szándék a valóság megragadására?

Fiaival Zoltánnal és Gáborral Plocsén (1978)
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Azt nem mondhatom, hogy nincs meg a szándék, mert a most 
induló írók bizonyára nem állnak meg azon a ponton, ahol jelen 
pillanatban vannak, hanem továbbhaladnak és továbbfejlõdnek, 
és idõvel majdcsak rájönnek valamire. Nekünk se öntötte senki a 
fejünkbe, hogy ti ezen az úton haladjatok, hanem ez útközben jött, 
magától.

Arra is rá kellene talán ébredni, hogy könyveinket már alig 
veszik, és ez nem csak azért van, mert a könyveket helyettesíti a 
tévé, az internet meg ez a fene sok egyéb dolog, hanem meggyõ-
zõdésem szerint azért sem, mert az olvasó nem találja meg önma-
gát a könyvben. Nem kell az olvasót kiszolgálni, de azért fontos, 
hogy miután elolvasok egy gyönyörû verset, felkiáltsak: Úristen, 
ezt mintha én is átéltem volna, csak nem tudom kifejezni, vagy 
amikor elolvasok egy jó novellát, azt mondhassam: Szentatya, ez 
a mi szomszédunkban megtörtént, és észre sem vettem.
         

Mennyire tartod fontosnak egy nemzeti közösség – ese-
tünkben a vajdasági magyarság – azonosságtudatának for-
málásában az adott közösség irodalmát?
          

Megette a fene, ha az irodalomnak nincs azonosságformáló 
jellege.

Nem programba foglalt célkitûzésre gondolok, ezt nem csak 
tudni, hanem érezni is kell, de a világon megszületett nagy munka 
mégiscsak mind abból a célból jött létre, hogy gazdagítson téged, 
gazdagítsa világunkat, boldoggá tegyen, megérintsen a szép, 
megérintsen a jó, mitöbb, megérintsen a borzalom is. Mindent 
szabad persze, és ebben a mindenszabadságban felbukkannak 
olyan dolgok is, amelyek ma is, holnap is, holnapután is és utólag 
is nagyon jók lesznek. Máskor is voltak divatok, de az én meglátá-
som szerint – és ez nem biztos, hogy helyes meglátás, mert én már 
õskonzervatív vagyok –, abban, ami ma folyik – és itt nemcsak az 
irodalomra és a mûvészetre gondolok, hanem a gazdaságra és a 
társadalom építésére is – valami nagyon link. Borzasztó dolgok 
történnek. Maradjunk a legidõszerûbb dolognál, az idõjárásnál. 
Néha az jut az eszembe, hogy a tudósok, akiket nagyon felelõs 
posztra rendelt a teremtõ, tudják, mi az oka ezeknek a szörnyûsé-
ges földrengéseknek, szélvészeknek, árvizeknek, mégsem mer-
nek rámutatni. Felkapcsolod a rádiót, és vagy a sikkasztásról van 
szó, vagy a cunamikról.
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NÉMETH ISTVÁN MÛVEI

Parasztkirályság – elbeszélések, 1954
Egy ember ül az udvaron – elbeszélések, 1959
Lepkelánc – gyermeknovellák, 1961, 1965, 1976
Hûtlen este – elbeszélések, 1964
Vadalma – ifjúsági regény, 1970, 1984
Sebestyén – ifjúsági regény, 1972
Zsebtükör – riportok, 1973
Ki látta azt a kisfiút? – gyermeknovellák, 1973
Szomszédok vagyunk – jegyzetek, 1976
Hajnali utazás – gyermeknovellák, 1978, 1979
Egy múzeum tárgyai – riportok, 1979
Kertmozi – jegyzetek, 1980
Szeptemberi emlék – válogatott elbeszélések, 1981
Vörösbegy – gyermeknovellák, 1983
Arcok zsebtükörben – riportok, 1984
Hegyomlás – elbeszélések, 1985
Díszudvar – jegyzetek, 1989
Mogyorófavirág – válogatott elbeszélések, 1990
Kánaáni történetek – önéletrajzi vallomások, 1994
Jegykendõ – riportok, 1995
Házioltár – családi krónika, 1996
Bühüm meg a Lotyogi – mesék, 1996
Ünnep Raguzában – riportok, 1998
Ima Tündérlakért – novellák, jegyzetek, 2000
Lélekvesztõn – esszék, 2002
Hegyalja utca – esszék, 2004
Szórványban – riportok más szerzõkkel közösen, 2004
Avar lelet – válogatás a szerzõ mûveibõl, 2005
Kékkõ lovaknak – válogatott jegyzetek, 2007, 2009
Akik az idõket szolgálták – riportok, 2008



18

Említetted, hogy a gyermekkor nagyon meghatározó idõ-
szaka volt az életednek, ez egyébként szinte süt valamennyi 
szövegedbõl, amelyben gyerekek vannak. Az én gyermekko-
romban a könyvnek kultusza volt. Errõl tanúskodik egy csalá-
di legendárium is, amely röviden arról szól, hogy betegen fek-
szem a nagybecskereki kórházban, szerb és román bácsik tár-
saságában, és egész nap fennhangon olvasok nekik és magam-
nak magyarul. Arra már nem emlékszem, hogy mit olvashat-
tam, de nem tartom kizártnak, hogy éppen a Vörösbegyet, 
ugyanis számomra akkoriban egy lapon említõdtek többek 
között Fekete István, Mark Twain és Németh István. Eddigi 
munkásságod során öt gyermekeknek írt novelláskötetet, va-
lamint két ifjúsági regényt jelentettél meg. Egy részük több 
kiadást is megért, jogosan következtethetünk tehát arra, hogy 
mûveid közkedveltek voltak a gyermekek között. Szerzõként 
mivel magyarázod ezt a sikert? Voltak kísérleti alanyaid, aki-
ken kipróbáltad ezeket a mûveket, mielõtt még megjelentet-
ted õket?
          

Akik ismernek, azok tudják, hogy bennem a mai napig eleve 
megvan valami gyerekesség. A sikeremnek a titkát nem tudom 
megfejteni, ha egyáltalán annak lehet nevezni. Ha úgy vesszük, 
hogy egy ilyen szûk kis irodalomban, mint amilyen a délvidéki/
vajdasági magyar irodalom, egy könyv három kiadást is megér, 
arra már rá lehet mondani, hogy sikeres, holott én soha egy lépést 
nem tettem ennek érdekében, nem osztogattam a könyveimet és 
nem ajánlottam õket senkinek. Szülõfalumban az egyik gyerek-
könyvem bemutatóján teli volt a színházterem, 184-en vették meg 
a kötetet és annyit dedukáltam. Én a dedikációt dedukálásnak ne-
vezem. Egyszer, amikor Budapesten jártam a könyvvásáron, elõt-
tem dedukált Pilinszky János, én meg csak néztem az asztala elõtt 
kígyózó óriási sort, egyszer csak felémfordult, megrázta a kezét, 
és azt mondta: Hú, de kifáradtam. Valószínûleg én is így fáradhat-
tam ki, amikor azt a 184 kötetet dedukáltam Kishegyesen, csak én 
nem éreztem azt a fáradtságot.

Egy másik író-olvasó találkozón a könyvtár vezetõje elmond-
ta, hogy õ a Vadalmát hússzor olvasta el kislány korában. Létezik 
ilyen?! Nyilván valami nagyon megfoghatta... Akárcsak azt a ma-
gyarországi tankönyvszerkesztõt, aki A Ki látta azt a kisfiút? címû 
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könyvemnek szinte a teljes anyagát beemelte egy olvasókönyvbe. 
Mindebbõl csak arra tudok következtetni, hogy egy olyan termé-
szetes hangon tudtam megszólalni ezekben a könyvekben, ami 
közel állt a gyerekekhez, de ez nem tudatosan történt, hanem talán 
az istenadta természetembõl fakadt.

           

Úgy vélem, hogy gyermeknovelláid népszerûségének titka 
egyrészt a megcélzott korosztályhoz való – többnyire sikeres-
nek mondható – teljes alkalmazkodás (tematikailag, nyelve-
zetileg, gondolatvilágban), másrészt pedig a didakció és a mo-
ralizálás teljes kiküszöbölése. Megítélésed szerint azonban a 
mai – számítógép elõtt és az interneten nevelkedett – gyermek, 
mennyire tud azonosulni azokkal a gyermekhõsökkel, akik 
például lepkéket gyûjtenek, bûntudatot éreznek egy adag 
megvásárolt fagyi miatt vagy nincs szánkójuk élvezni a tél 
örömeit?
          

Attól tartok, hogy nem nagyon. Nekem mostanában a leg-
szebb élményeim közé tartozik, amikor egy szép fûszálat látok és 
azon egy csepp harmatot, továbbá, ha egy virágszálat vagy egy 
gyönyörû kis kutyuskát pillantok meg, de a legeslegszebb élmény, 
amikor azt látom, hogy a kocsiban tolnak vagy kézenfogva vezet-

Feleségével Ibolyával Dubrovnikban (1977)
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nek egy kisgyereket – annál szebb nincs. A kisgyerek a legszebb 
teremtmény a világon, és ha ilyet látok, mindig az jut az eszembe: 
Istenem, valahol el ne rontsák...

Ilyenkor arra gondolok, hogy nekünk mi jutott: egy pár cipõ, 
amíg fel nem nõttünk, vagy egész nyáron egy klottgatyában vol-
tunk, rongylabdát csináltunk és azzal játszottunk. Nemrég láttam 
egy filmet, hogy Afrikában a kisgyerekeknek még mindig csak 
rongylabda jut, amit egyedül készítenek. Szárlovakkal meg csut-
kabábukkal játszottunk, vagy fölvettünk egy gallyat, és úgy sza-
ladgáltunk vele, mintha motorbicikli lenne. Mindezeknek a meg-
teremtése és birtoklása bennem nem csak úgy maradt meg, mint 
egy kedves emlék, hanem valamiféle gyõzelem is.

Ma, amikor az én unokámat, de valószínûleg a szomszédom 
unokáját is, egy születésnap alkalmával vagy karácsonykor egy-
szerre elárasztják hetven plüssmacival, az a gyerek egy pillanatig 
talán még meg is simogatja õket, játszik velük, aztán pedig ott-
hagyja. Ez nem az õ bûne, hanem a szülõk bûne meg a világ bûne. 
Ezzel most nem azt akarom mondani, hogy térjünk vissza az ágjá-
tékokhoz meg a rongylabdához, hanem azt, hogy azért jó volna 
ebben is, mint nagyon sok minden másban, mértéket tartani. De 
hát hol vannak az igényes tévémûsorok, a szülõk és az írók meg a 
költõk, akik erre itt-ott néha figyelmeztetnének...

            

Az íróknál és költõknél maradva, jelenleg milyennek lá-
tod a vajdasági magyar irodalom helyzetét?
              

Attól tartok, hogy a vajdasági magyar irodalom összességét, a 
meglévõ néhány kiadó produktumait nem is ismerjük kellõkép-
pen, mert nem jutnak el hozzánk. Nekem telefonálnom kell, ha va-
lamelyik könyvet meg akarom szerezni, mert például itt Újvidé-
ken nincs egyetlenegy könyvesbolt sem, ahol beszerezhetném. 
Az, hogy én nem szerezhetem be, talán már nem is olyan nagy baj, 
de az már igenis baj, hogy az a maradék olvasó, akiknek még 100, 
200, legfeljebb 300 példányban kiadhatjuk a könyveinket, nem 
tudja azokat megtalálni egy helyen Szabadkán, Zentán, Muzslyán 
vagy Nagybecskereken.

Most olvastam egyik ifjú kolléganõnél, hogy oda jutottunk, 
hogy az író többé nem lehet kényelmes, hanem egyedül kell mene-
dzselnie magát. Mindjárt eszembe jutott szegény Csépe Imre, aki 
a tanyákat járta a könyveivel, például a Tarisznyás emberekkel, 
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meg is jelent neki két kiadásban. Oda akarják juttatni az írót, hogy 
olyasvalamit vállaljon magára, amitõl sokunk idegenkedik. Ha 
nekem kell a saját portékámmal házalni, inkább nem írok. Engem 
senki sem kért meg a Jóistenen kívül arra – talán még õ sem, csak 
néha azt hiszem –, hogy írjak. Megírtam, volt egy szerencsétlen 
kiadó, kiadta, és most én házaljak vele?! Ezt el nem tudom képzel-
ni, de attól tartok, hogy nagyon sokan belemennek ebbe a játékba, 
kényszerbõl, hiúságból vagy Isten tudja, mibõl.

        

        
Közvetlenül beszélgetésünk elõtt olvastam el az Arcok 

zsebtükörben címû könyvedet, és érdekes módon riportala-
nyaid zöme idõs bácsi és néni. Munkásságod során több mû-
vedben is foglalkoztál idõs emberekkel, nagyapákkal. A Nagy-
apa névnapja címû elbeszélésben a tekintélyparancsoló nagya-
pa megragadja hideg, csontos ujjaival unokája gyönge kezét, 
és a következõket mondja neki: „Ezekre két szemed legyen 
mindig, és haszontalanságokra sohase használd. Védtelen em-
berre, oktalan állatra sose emeld õket. Mert ha úgy cselekszel, 
elszáradnak.” Az idõsödõ Németh István mennyire hasonlít a 
fiatalabb Németh István hõseire? Szokott olyan tanácsokat 
adni az ifjabbaknak, mint amilyent például novellahõse adott 
unokájának?

Szemtõl szembe legfiatalabb olvasóival Hertelendyfalván (1995) 
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Nem tudnék. Az idézett szöveget anyai öregapám mondta. A 
magafajták bizonyos meggyõzõdésben nagyon erõs emberek vol-
tak. Olyan világban éltek és olyan élettapasztalattal rendelkeztek, 
hogy megfogalmazhattak ilyesmit, mert megért bennük. Amikor 
eljön hozzám az unokám, hülyéskedésbõl mindig odanyújtom ne-
ki a kezem, és azt mondom: Csókold meg!, de mindketten neve-
tünk rajta, csakhogy az én nagyapáim ezt komolyan vették. Hatal-
mas tisztelet élt bennünk irántuk, jóllehet arra a tiszteletre nem 
mindig szolgáltak rá, mert néha talán nyersek és gorombák voltak, 
de azon túlmenõen valami olyan gerinc rejlett bennük, amit haló 
poraikban is tisztelni kell.

Örülök annak, hogy találkoztam ilyen emberekkel, és amikor 
a terepet jártam, a hozzájuk hasonlóakat kerestem, mert valahogy 
sejtettem, hogy õk tudnak mesélni valami érdekeset. Szerettem 
õket, és ma is szeretem õket, most is nagyon szívesen beszélek 
öregemberekkel, és mindig tátott szájjal hallgatom õket. Van egy 
névrokonom itt Újvidéken, Németh Istvánnak hívják, kint lakik a 
Telepen, 93 éves, és 92 évesen még egyedül vezette traktorát a ba-
rackosába. Amikor õ megszólal, öröm hallgatni.

         

Az ember és a világ fölött elrohanó élettel, a legösztönibb 
emberi kapcsolatok felbomlásával, egy személytelen techno-
kratikus világ elterjedésével szemben mindenki abba kapasz-
kodik, amibe tud. Írásaidból és az elhangzottakból kifolyólag 
nálad egy ilyen kapaszkodópont a nyelv. Alkotásaidban gyak-
ran használsz a közhasználatból már kikopott szavakat – pél-
dául vándortöpörtyûnek nevezed az epret –, ami egyrészt a 
mû hitelességét alátámasztandó mûelemnek, másrészt pedig 
az úgynevezett „égi szavak” felélesztése érdekében tett szán-
déknak is tekinthetõ. Emellett mûveidben sokszor érinted a 
nyelvvel kapcsolatos kérdéseket, ilyenkor felmerül a falusi 
ember választékossága hétköznapi beszéd közben vagy a hat-
van éve Amerikában élõ bácsi, aki tisztán beszéli anyanyelvét, 
de a Németországból hazalátogató fiatalasszony esete is, aki 
felejti anyanyelvét, valamint az egyre több angolszász és szerb 
szavak elterjedése beszédünkben. A közelmúltban egy jegyze-
tedben azt írtad, hogy ötszáz év múlva nem lesz magyar nyelv. 
Mi a véleményed nyelvünk jelenlegi állapotáról?
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Néhány kivételtõl eltekintve, valamennyi magyar író belebo-
londult a magyar nyelvbe, hiszen hihetetlenül szép, és a mai ma-
gyar író belebetegszik abba, amit maga körül tapasztal. Minden 
reggel hat órakor bekapcsolom az Újvidéki Rádiót, az adott mû-
sorban midenféle tudósítás hallható, nagyon sok embert megszó-
lítanak a terepen, a mikrofon elõtt pedig az ember nem úgy beszél,

mint amikor ír, hanem ahogy jön, és elképedve tapasztalom, hogy 
tiszta magyar környezetben élõ emberek milyen rosszul beszél-
nek magyarul, átveszik ezeket a számítógép használatából eredõ 
szavakat és a bürokrácia kifejezéseit. Elszörnyedve gondolok ar-
ra, ha ezt hallaná apám vagy öregapám, bizonyára megkérdeznék: 
Ezek milyen nyelven beszélnek? Vegyünk például egy nagyon jó 

Alkalmi beszéd a nagyhegyesi keresztnél 
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termelõt, akinek már több mint száz hold földje van, amit az én 
gyermekkoromban el sem tudtunk képzelni. Az ilyen miért nem 
szán magára annyit, hogy esetleg elolvasson egy könyvet, mert ha 
elolvasna, esetleg eszébe jutna, hogy: Istenem, hogy beszélek én?. 
Ilyenkor arra gondolok, hogy milyen könnyen feladjuk azt, amit 
tényleg nem szabadna. Szinte botrányos az, ahova ilyen szem-
pontból jutottunk.

Arról van szó, hogy az a két szomszéd, a hetvenéves bácsika 
és a nyolcvanéves nénike, akik ötvenéves korukban még, munka-
végeztével, este kiültek az utcára, és elkezdtek beszélgetni a szép 
nyelvükön, most nem ülnek ki, hanem otthon ülnek a tévé elõtt, 
azt a nyelvet hallják, egymással már nem is érintkeznek.

Megrázó ez egy íróembernek, akinek sokszor az a téveszmé-
je, hogy majd írásaiban fönnmarad, mert kinek kell majd mindaz, 
amit írt, ha nem lesz, aki olvassa. Naponta több nyelv veszik el a 
tegnap még beszéltek közül. Oroszország területén élõ egyik 
nyelvrokonainkról hallottam, hogy mindössze 130-an beszélik 
még anyanyelvüket, de azon a tájon egy olyan nyelvrokonunkat is 
találtak, aki utolsó emberként beszélte anyanyelvét. Iszonyatos 
lehetett, amikor már a legszorosabb hozzátartozói közül sem 
értette meg senki a beszédét, az pedig még megrázóbb, ha bele-
gondolunk, hogy az illetõ halála után többé azon a nyelven soha-
sem szólalnak meg. Ezt én nagyon komoly dolognak tartom.

Persze, hogy az élõ nyelv változik, és a mai prózába meg a mai 
versbe befurakodnak az új szavak, amelyek fölhasználásával na-
gyon szellemes dolgokkal lehet találkozni, de nem szabad feladni 
anyanyelvünket. Édesanyám úgy tudott beszélni, hogy minden 
holt tárgyat képes volt megszemélyesíteni, minden, amirõl szólt, 
megelevenedett belõle.

Egész életmûvedet valamiféle kedves, de fájó nosztalgia 
hatja át egy örökre letûnni látszó világ után. Hõseid ragasz-
kodnak szülõföldjükhöz: a nádashoz, a Jegricskához, a Tiszá-
hoz, a széles bácskai rónasághoz és a végtelen bánáti szikes-
hez. Németh István mihez ragaszkodik, és mit érez a hazájá-
nak?
             

Gyakran olvasom, hogy valaki azt írja, hogy ott van otthon, 
ahol jól érzi magát, aztán mégiscsak rájön, hogy vissza kell men-
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nie ahhoz a röghöz, ahonnan elindult. Sokszor restelljük vállalni 
szülõföldünket úgy, ahogy van, és valami divat után megyünk: Az 
én hazám a nagyvilág – állítjuk, pedig ez nem igaz, hiába mondták 
ezt már nagy magyar költõk is, és ez az egész Kárpát-medence 
sem az én hazám, bár bele tudom képzelni magam, hanem az az én 
hazám, amikor gyönyörû tavaszi napfényben reggel hazaérek, az 
út mentén virágoznak a hársfák, leszállok a vonatról, és a vasútál-
lomásról elindulok lefelé, a faluban pedig megszólalnak a ka-
kasok...

NÉMETH ISTVÁN 
ÉLETRAJZA

Németh István 1930. au-
gusztus 18-án született Kis-
hegyesen. Az elemi isko-
lát szülõhelyén, a gimná-
zium alsó négy osztályát 
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végezte, Szabadkán épí-
tészeti középiskolába járt. 
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lõ Kishegyesen, 1955 és 
1965 között az Ifjúság Sza-
va, 1965 és 1989 között a 
Magyar Szó munkatársa 
volt. 1989 óta nyugdíjas. 
Napjainkig harminc köte-
te látott napvilágot. Közü-
lük néhány több kiadást is 
megért. Munkásságát há-
rom alkalommal Híd Iro-
dalmi Díjjal (1972, 1985 
és 1996), kétszer Szirmai Károly Irodalmi Díjjal (1976, 2000), két-
szer Neven Díjjal (1974, 1976), Szenteleky Kornél Irodalmi Díjjal 
(1986), Üzenet Díjjal (1989), Pro Literatura Díjjal (2005), Magyar 
Életfa Díjjal (2006), Magyar Újságírók Országos Szövetségének Dí-
jával (2009) és Napleány Díjjal (2009) jutalmazták. Újvidéken él.
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Mintha minden közel volna, már-már karnyújtásnyira: az ég-
bolt egészen leereszkedett, ráfeküdt az asztalsima tájra, a fölázott, 
szurokfekete szántásokra, a lombjuktól megfosztott fákra; a nap 
valahonnan oldalról világít be e lapos sátor alá. Vörös fénye meg-
barnítja a hantokból, udvarok mélyébõl fölemelkedõ párákat, nem 
is tudni hirtelen, most van-e a föld születõben, vagy most búcsú-
zik önmagától. Csak ez a kis falu áll a lapos ég alatt, nem tudni, 
milyennek látszik a román oldalról, s azt se, hogy látszik-e egyál-
talán. Nyugatra nézõ házai, házfalai fehéren világítanak a barnás, 
vöröses alkonyati párában.

Egyfolytában harangoznak. Tudom, hogy meghalt valaki, egy 
idõs, magányos asszony, alighanem most temetik, most kísérik ki. 
Folyton fölösleges magyarázkodásokba bocsátkozom. Elegendõ 
lenne ennyit mondanom: meghalt egy asszony, vagy meghalt egy 
ember, mert ebben a faluban mindenki idõs és magányos.

És ebben a faluban nemcsak az idõs asszonyok és férfiak hal-
nak meg, hanem a házak is, udvarok, kertek, sõt a házak elõtt a 
gyalogjárdák. Épp egy ilyen haldokló gyalogjárdán iparkodok a 
templom felé, amelynek a tornyában egyfolytában szól a harang. 
Széles téglajárda – flaszter – volt ez, mostanra annyira benõtte a 
porcfû, hogy a közepén csak egy keskeny nyom maradt, ezen a 
keskeny nyomon jár-kel az utca néhány megmaradt embere, de ha 
már õk sem lesznek, ezt a nyomot is benövi a porcfû, a régi flasz-
tert teljesen beborítja, beborítja, mint egy természetes szõnyeg.

Téli alkonyat, de hó még nincs, minden fekete, átázott, nyál-
kás, a levegõ hideg, nyers, csaknem orrfacsaróan hideg, mégis pá-
rában áll minden, vagy éppen azért: a levegõ hirtelen lehûlt, de a 
föld meleg méhébõl... na, mi? Talán az élet elpusztíthatatlan ere-
je? A pap mintha mást mondana. Mert idecseng érces hangja. Szi-
dom is magamban, hogy te nem pap vagy, te egy megátalkodott 
antipap vagy; te nem a föltámadásról, te a végleges pusztulásról, 
az örök halálról prédikálsz.

NÉMETH ISTVÁN
       

KISZÁLLÁS SKANZENBE

Vagy csak képzelõdnék? Szeretném ott érni a templomban a 
harangozót – régi ismerõsöm –, mégis meg-meg kell állnom, annyi 
a romos, elhagyott ház az utcában. Pedig ez volt a falu egyik fõut-
cája, vagy ahogy a lakosok nevezték: nagyutcája. Ezenkívül volt 
egy hivatalos nagyutcája is, templommal, iskolával, községházá-
val, postával, nagykocsmával, és egy harmadik, a német utca, en-
nek is nagyutcai rangja volt, tele boltokkal, kisiparosok mûhelyei-
vel, ez most már mind a múlté, a falu nagyutcástul, mind a három 
egykori nagyutcájával süllyed vissza oda, amibõl egykoron kinõtt: 
a földbe. Házai egyszerûen szétmállanak. Amelyik elõtt állok, az 
egy Sz. I. nevû emberé volt, õ építette 1914-ben, ez is a ház homlo-
káról olvasható le. Jelenleg senkié, olyan, mintha nem volna sen-
kié, hogy is mondják ezt, ja, igen, gazdátlan; gazdátlan a kertje, az 
udvara, gazdátlan a ház, a gang mennyezete teljes hosszában le-
szakadva, s azt a törmeléket – jól mondom? –, nem akadt senki, 
hogy ezt a törmeléket valaki letakarítsa a kitéglázott gangról, és 
most már nem is fogja letakarítani senki sem, a pap is ezt mondja, 
idehallom a hangját, milyen pap vagy te, hogy épp most nem tudsz 
egy vigasztaló szót szólni hozzánk?

A túloldalon nyitott nagykapu – micsoda gazdag udvar lehetett 
itt valaha! –, az udvaron át a ház felé egy talpig feketébe öltözött 
asszony egy nikkelezett tálcán – tálca vagy tárca? – kávéscsészé-
ket visz, itt lehetett a halott, ebbõl a házból kísérték ki a halottat, és 
még most is kísérik a temetõ felé, mert még mindig harangoz-
nak..., hogy tud valaki ennyire feketébe öltözni, mint ez a tálcát vi-
võ asszony, fekete a pantyusza, mert csak olyan pantyuszfélében 
van – megérti ezt valaki, hogy pantyusz? –, a lábán fekete haris-
nya, innen is jól látni, hogy nem selyem vagy nejlon, hanem kötött 
harisnya – hogy is mondják: patent? –, nehéz, fekete szoknya, a fe-
kete blúz fölött fekete pulóver, a fején fekete kendõ, az asszony-
nak a haja is, ami kibukik a kendõje alól, koromfekete, és a szeme 
is, és fekete a körme alatt a piszok, ilyen piszkos körmökkel fõzte 
ezt a feketét, ezekkel a körmökkel gyúrja a tésztát és fõzi az ebé-
det, fekete itt minden, a ház ablakai nyitva, a halott után ki szoktak 
szellõztetni, itt még, ebben a maradék faluban háztól temetnek, 
szó volt ugyan már arról, hogy kellene építeni – közköltségen? – 
egy halottasházat, de minek, mondták azok, akiknek erre össze 
kellett volna adni a pénzt, jó lesz nekünk már, néhányunknak, ma-
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radéknak, így is, ezt az asszonyt is a saját házából temették, itt volt 
fölravatalozva az utcai szobában, még mindig égnek bent, az üres 
ravatal mellett a gyertyák, elfelejtették õket eloltani, vagy nincs 
olyan erõs huzat az üresen, most már végérvényesen üresen ma-
radt szobában, hogy az eloltotta, elfújta volna, ott égnek a gyer-
tyák, milyen kísérteties ez most ott a szoba sötétjében, mert ott 
bent mintha megrekedt volna a sötétség, a kriptasötétség, ez a hi-
tébõl kifordult pap is erre utal, hogy most már örökre így marad, 
sötét lesz mindétig, hallom a hangját, mert nem lészen többé vilá-
gosság, és föltámadás se lészen, oda fogok menni hozzá a temetés 
után, és megkérdem tõle, hogy gondolja ezt, megbolondult, hogy 
ilyeneket mond épp akkor, amikor az emberek tekintetét föl kéne 
emelnie a sárból, hogy hirdethet pap olyat, hogy nincs föltámadás, 
hiszen eddig épp ebbõl éltünk, drága barátom, abból, hogy hittünk 
a föltámadásban, az igében, amit te rágtál a szánkba, most meg 
egyszerre fölrúgsz mindent, ne röhögj, ez nem illik a szomorú al-
kalomhoz, de a röhögés nem is a temetõ, hanem a nyitott udvar fe-
lõl jön, valahonnan a hátsó szobából, ahová a gõzölgõ kávét vitte a 
gyászruhás nõ, igen, onnan szûrõdik ki a nevetés, az elõbb még rá-
fagyott az arcukra a gyász, vagy úgy tettek, mintha gyászoltak 
volna, most meg, a halottal még ki sem értek a temetõbe, mert még 
mindig szólnak a harangok, röhögnek. Ejnye-bejnye!

Nem sok van már a templomig, csakugyan szeretném ott érni a 
harangozót, megszaporázom a lépteimet, a templom elõtt, kint a 
kocsiút közepén a téli latyakban ott áll a harangozó felesége, mért 
áll itt kint, kérdem tõle, itt kint, ebben a latyakban, azért, mert, 
mondja, csak innen látni, mikor ér ki a gyászmenet a falu végére, a 
temetõbe, mért fontos ezt látni, kérdem, hogy intsek az uramnak, 
mondja, hogy elég, hogy abbahagyhatja, mert úgy szól az alku, 
hogy csak a temetõkapuig, érti, csak a temetõkapuig, aztán már 
nem köteles húzni, így is megdermed szegény abban a toronyban, 
el tudja maga képzelni, milyen dermesztõ hideg van ilyenkor a to-
ronyban, itt lent, kint nem is érzi annyira az ember a hideget, de ott 
fönt, azok közt a kihûlt falak között... Nem is várom, hogy befe-
jezze, nem érdekel most már a harangozó, nekilódulok, hátha 
utolérem még a gyászmenetet, a papot, ezt az antipapot, sohase 
voltam valami harcias természet, de ezzel a pappal szeretnék le-
számolni, de szembe jön velem a falu egykori csõsze, „megírtam” 
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már õt is, mint annyi mindenkit a faluból, megállít, s húz be a 
kocsmába, mert épp ott ütköztünk össze, a kocsma elõtt, hova 
szalad, kérdi, rohanok, mondom, leszámolok ezzel a pappal, nincs 
pap, nem jött ki, mert beteg, pap nélkül temetik az öreglányt – így 
mondja, öreglány –, még azt a másikat se találták otthon, aki a 
hozzánk kijáró papot szokta helyettesíteni, ha ez megbetegszik, 
így pap nélkül temetik, hiába is szaladna, nem bír vele leszámolni, 
gyûjjön be inkább egy italra, majd mesélek magának a megboldo-
gultról, megérte a pénzét menyecske korában! De hát én hallottam 
a papnak a hangját, mikor, kérdi a volt csõsz, az elõbb, az nem léte-
zik, mondja a csõsz, maga képzelõdik, no, gyûjjön be, kelleme-
sebb itt, mint a temetõben, csakugyan, állapítom meg magamban, 
amikor benyitunk, a kocsma tele sipkás fejekkel, idõs emberek-
kel, nézik a tévét, nem is vettem rögtön észre, mit, a csõsz bizta-
tott, amikor leültünk egy asztalhoz, hogy vessek már oda is egy 
pillantást, csak akkor látom, hogy pornó, kemény pornó, hát épp a 
jelenlevõknek való, gondolom magamban, ezeknek a vénembe-
reknek, a falu maradékának, de úgy látom, élvezi a közönség a 
pornót, kommentárokat is fûz hozzá, ilyesféléket „no, aztán az is 
szereti a fingon füstöltet!”, vagy: „nem fagylalt az, lelkem!”, 
vagy: „abálja ám, mintha haragudna rá!”. A csõsznek külföldön 
dolgozik a fia, onnan valahonnan kerülnek ide ezek a pornókazet-
ták is, minden harmadik munkaképes ember külföldön dolgozik, 
vagy városba költözött, kint bealkonyodott, az emberek szállin-
góznak vissza a temetõbõl, a kocsmaablak bepárásodik, valaki el-
kiáltja magát: „Tedd föl, Mancikám, azt a huszárosat!” A pincérnõ 
a készülékhez libeg, érett, negyven körüli asszony, s miközben ka-
zettát cserél, az egész kocsmának szánva mondja: „Mikor tanulja 
meg már Bálint bácsi, hogy ez nem lemezjátszó; itt nem föltenni 
kell, hanem bedugni!” Feltehetõen nem elõször hangzik el, de 
most is jót derülnek rajta. „No – mondja nekem, kiszolgálva ben-
nünket –, amikor a gyászmenet itt elvonult, arra az idõre kikap-
csoltam. Különben engedve van.”

Engedve van, motyogom magamban a harmadik sör után ki az 
udvarba, a fütyüldébe tartva. Fölnézek az égre. Már teljesen be-
esteledett, de nincs sötét, süt a hold. A holdvilágnál az udvar min-
den zegét-zugát látni. Még azt is, hogy a kitéglázott udvar föl van 
seperve, s minden a helyére van rakva benne: a farakás, a téglara-
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kás, a nyitott fészer, a kocsiszín alatt a régi parasztszerszámok. Az 
egész udvarban egy falumúzeum, egy skanzen csendje, dermedt-
sége. Ilyen annak az öregasszonynak az udvara is, akit ma temet-
tek el. Mintha újra hallanám az antipap éneklõ hangját: „Ki innen 
eltávoztál, soha többé ide vissza nem térsz!” „Még ilyen tiszta, 
holdsütötte éjszakákon sem?” – kérdem suttogva, minden porci-
kámban remegve. „Ki innen kilépsz, hagyj fel minden remény-
nyel.” „Ezt Dante nem egészen így mondta!” – sziszegtem a pofá-
jába, mert ott áll elõttem.

– Maga kivel aggyozik? – ráz vállon a csõsz.
– A pappal – motyogom.
– Hagyja a fenébe azt a papot, mondtam, hogy nem gyütt el, 

nincs itt pap, nincs itt már semmi, csak az emlékek maradtak, meg 
mi, vének, mi se sokáig. No, gyûjjön, gyerünk vissza, majd mesé-
lek valamit. Elmesélem, hogy igazoltattam a menyecskéket a ha-
tárban, amikor csõsz voltam. Itt van, azt mondja az egyik, itt van, 
azt mondja, az igazolványom, és fölrántja a szoknyáját. Gyûjjön 
csak, majd elmesélem a folytatását is. Mert nem egy volt, aki föl-
rántotta. Volt mit abriktolni. Otthon meg a szegény feleségem, 
amikor követelte a részét... bizony, otthon is helyt köllött állni 
hébe-hóba. Igyekeztünk is. Az volt az igazi! Ez, ami a tévén van, 
picsafüst. Kisded játékok ezek ahhoz képest. Gyerünk vissza, 
majd elõadok egyet-kettõt. Hogy milyen eleven élet volt itt vala-
mikor...

Eleven élet. Most viszont, igen, most viszont, látom, leszállt az 
égbolt, ráborult a falura holdastul, csillagostul, ahogyan a régi 
népdalokban, holdastul, csillagostul, dúdolom, a csõsz megvere-
geti a hátamat, no, majd csak rendbe gyün mán, még egyszer visz-
szanézek a tiszta, holdezüsttel megszórt múzeumudvarra, és azt 
kezdem magamban számolgatni, hány pohárral is ittam meg meg-
érkezésünk óta, kezdtük pálinkával, reggeli után bor, a borra sör, 
aztán megint bor, most újra sör, hogy is van, sörre bor mindenkor, 
vagy fordítva, aztán majd ha lelép az a csõsz, végigsétálok a falu 
utcáin, jól kiszellõztetem a fejemet, miközben megpróbálom 
megfejteni, mi vonz ide idõnként vissza, miért szeretek eltölteni 
itt egy-egy napot, itt ebben a föl... ebben a föl-tar-tóz... – már alig 
forog a nyelvem – ebben a föl-tar-tóz-tat-ha-tat-lan pusztulásban.

CSEND HONOL A VIZEK FELETT   
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HÓBAN
       

A kondér felé tántorogva könyékig felgyûrt zubbonyujjába 
törölte zsíros bajuszát a férfi. Míg az újabb adagot merte magá-
nak, sandítva a sarokban gubbasztó lányt figyelte. Csettintése el-
árulta, mi a szándéka. Ezt a lányomért, tett le egy szakajtónyi to-
jást a demizson bor mellé az asszony az asztalra. Csak tizenkét 
éves. Gyerek még. A férfi, félretolva a szakajtót, gombolkozni 
kezdett. A sliccét befûzõ madzagot bogozta, mikor szétzúzta tar-
kóját a tükörre fényesített rézmozsár. A veteményeskert hátsó vé-
gébe vonszolták a testet, ketten a lánnyal. Beleizzadtak. Nehéz 
volt nagyon. A puskáját is melléfektették. Befedték szárízíkkel, 
nem lehetett ásni a fagy miatt. Takaros kúpot raktak fölé, hogy ne 
döntse szét a szél. A többit elvégzi a tél meg az egerek, mondta az 
asszony. Tavaszra olyan lesz, akár a sajt.
           

A NÁDBAN
      

– Szinte harapni lehetne – mondta, s ízelítõül, vagy talán bi-
zonyítékképpen, nagyot kaffantott erõs, férfias állkapcsával, imi-
tálva a harapást, ahogy kutyák vagy farkasok teszik, majd orrcim-
páit kitágítva nagyot, mélyet szippantott az éles, hajnali levegõ-
bõl, élvezettel, szakértelemmel tüdõzte le, mintha finom dohány 
füstje lenne, s kifújás közben kedvtelve segcegtette borostáját 
ujjai alatt.

– Na, fogjunk hozzá, mára hetven kéve a norma – vetette oda 
a válla fölött, s az öblös kenderzsák száját megoldva elõvette fé-
nyesre fent, éppen marokra álló gyalázkáját, s a papírvékony jég 
borította rianást megkerülve, nehézkes, kissé himbáló léptekkel a 
még érintetlen nádcsomók felé indult, keskeny, biztonságos csa-
pást vágva maga után a hóban.

CSÍK MÓNIKA
        

AZ ENYÉSZET EMLÉKMÛVEI
   

KÉPKOCKÁBA ZÁRT TÖRTÉNETEK
VICAI OLIVÉR FOTÓI AlÁ

KÖDBEN

Tolvajléptû nesztelenséggel érkezett az õszi reggel. Ködlep-
lét úgy hullajtotta a  szendergõ, kenyérillatban ázó városra, akár 
egy szemérmes menyasszonyra a tüllt. Az alóla sejlõ formák ke-
cses mûalkotássá szelídülve simultak a tájba. A tetõk, tornyok, ké-
mények rengetege szinte lebegni látszott, s a fák, megannyi furcsa 
óriás,  gyökérszerû ágaikkal úgy nyújtóztak egyre feljebb, mintha 
át akarnák fonni az eget. Csupán a szépen faragott, szögletesre csi-
szolt macskakövek tûntek ugyanolyan sárgának, rõtnek, mint bár-
mely más szokványos reggelen, csak idõnként csillant meg ár-
kaikban a gyûlõ harmat s egy-egy tétova csigavonal.

HULLÁMOK

Mintha mélykék tengerszem, vagy egy partra sodródott ká-
rász kerek szeme lenne – melyben úgy törik meg a fény, hogy köz-
ben az eget tükrözi vissza – éppen olyan a nádas övezte tó. A nád-
gubók, megannyi dárdaszár csúcsa, hegyesen, bojtosan, pillaként  
ringanak, hajolnak fel s alá, borzolódnak össze, halvány árnyékuk 
örökkön változó indafonat. De ahogy a látóhatár alja elõbb na-
rancsba gyúl aztán szürkébe hajlik, majd a parti föveny vonalán 
felgyülemlett hab oszlani kezd, a csobogás is alábbhagy, csitul 
egyre, s végtelen hullámvonalba dermed a vízfelszín nyugtalan 
tánca.

KÖRÖK

Áttetszõ páncél óvja a vizet s a benne rejtezõket. Halak, vízi-
bolhák, békaporontyok álma rejlik a mélyben, hûs iszapfövenyen 
terül a sûrûre font, gazdagon díszített hínárszövet. Alant s fölül 
csend. Mélységes-mély csend ül a tófenéken, s csend van a vizek 
felett is. Néma ilyenkor a tó, félénk, konok hallgatással õrzi titkait. 
Csak az érett, duzzadt szõlõszem formájú lékek törik meg a tejszí-
nû egyhangúságot, akárha kibomló gyöngysor darabjai gurultak 
volna szét vakító márványkövezeten.
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KASTÉLY
              

Akár agg férficselédre a díszes cilinder, úgy borul a vedlõ, 
ódon téglafalakra a mázas cukorsüveg-tetõ. Gyermeki lélek lakott 
a tervezõjében, mondják, Andersent olvasott naphosszat, és bécsi 
habos kávét szürcsölgetett, mialatt valcert hallgatott. Angolkertet 
is álmodott a kastély köré, gótikus szobor formájú bokrokkal, eg-
zotikus, távoli országokból vásárolt fákkal, pufók puttókkal a szö-
kõkút káváján, rózsalugassal, fülledt légyottok titkait rejtõ pavi-
lonnal, és hófehér dakszlival a küszöb elõtt.

Legkedvesebb fája, a göcsörtös japán birs még ma is ott áll a 
kert végében, csak az alsó ága hibádzik, amelyet egy hajnalon a 
himbálózó kötéllel együtt lemetszettek az arra járó fuvarosok.
      

LÉPÉSEK
          

Reggelre jégvirágot hintett az ég a tócsák üvegszemébe, a ta-
nya zsúpfedelére glóriát rajzolt, puha porcukorral szórta be a 
szántót, a dûlõutat. Szûzfehér varázslat. Mintha az egész táj meg-
szépült, megtisztult volna. Mindent hópaplan borított. A kotlához 
készített kukoricacsutka és fahasábhalmok vége is éppen csak ki-
látszott alóla, le is kellett söpörni, hogy mire a keresztúti torlaszon 
gyalogosan átverekszi magát a böllér, kiszáradjanak valamelyest, 
a vizes tüzelõ elfojtaná a lángokat.

Majd kibodorodott a kurta kéménybõl az elsõ pöffenés. A táj 
örök feketéi, a gémeskút káváján toporgó varjak éles cserregéssel 
lendültek a magasba, röptükkel követték, ahogy karcsú oszlop-
ként nõ az égig a füst.
        

FELSZÁLLÁS
                

Hajnaltájt drága, keleti selyemként terül a tó. Színe smaragd-
ra, a zsombékos részeken aranyra pirított ánizsra emlékeztet. 
Ahogy pirkadni kezd, narancsba fúl az ég alja, a partot ölelõ nádas 
gubói nyújtózva ringnak, zizegnek. Az éjszakai rettegést õrzõ 
csönd lassan oszlik, tûnõben a láthatár felé úszó ködszalag, és 
mint egy vezényszóra, az elsõ gágogással millió darabra hullik a 
tótükör. Szegycsontok, szárnyak feszülnek, tarka tollruhák lib-
bennek a bársonyos szélben.
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BIRKANYÁJ

A legöregebbel kell kezdeni, gondolta, azzal a csimbókos 
vén kossal, utána könnyebb lesz elbánni a többivel is, megriadnak 
a vezér nélkül, a kolomp szava nélkül, csak ezen kell túlesni, a töb-
bi gyerekjáték. Balról kerülte meg az állatot, amerrõl barna folt 
volt a gyapján. Háta mögé rejtett jobb kézzel közelített, markában 
a késsel. A kos megneszelt valamit. Orrlyukai kitágultak, szarvai-
val bele-belekapott a levegõbe. A nyaki ütõerébe döföm, döntötte 
el. Ha eltalálom, azonnal lerogy. Teljesen körbemetszem a gegá-
ját, hogy mind kispricceljen a vére, aztán a diófa ágára húzom, fel-
kötöm a hátsó lábainál fogva, és lefejtem róla a gyapját. Hosszanti 
hasítással nyitom majd fel, úgy könnyebb kipucolni a belsejit. 
Mint a kivénhedt toportyánok, horkantva vetette magát a kosra, 
inai megfeszültek, ahogy döfésre lendült, de hátra is hanyatlott 
tüstént a kéz. A tõrszerû, erõs szarv a bekecset átszúrva akkora se-
bet ejtett, hogy rövid zuttyanással, akár egy fazéknyi kiborult nud-
li, az elejtett késre omlottak a juhász gõzölgõ belei.

TITANIC

A bozontos üstökû, pergõ nyelvû vándorcigányok értettek 
legjobban a fafaragáshoz. Talán egyenesen beleteremtette a ma-
gasságos, úgy illett tenyerükbe a szerszám, és olyan ördögi ügyes-
séggel bántak vele, mintha pokolbéli szerzetektõl lesték volna el a 
mesterséget. Nemcsak sajtár, fakanál, kapanyél sikeredett ki a ke-
zük alól, hanem dagasztóteknõ, vályogvetõ, szekérderék is, amo-
lyan kicifrázott fajta. Mialatt lompos asszonyaik purdékat szop-
tattak és ruhákat öblögettek a csordakútnál, a fekete szemû, szilaj 
férfiak kezében dolgozott a szerszám, szájuk szögletében füstöl-
gött a száraz kapadohány. Egyszer az egyikük karcsú kis csónakot 
faragott a nagygazda lányának. Ezzel kimehetnénk csolnakázni a 
Palicsi-tóra, suttogta a pirospozsgás szõkeségnek, és hosszan a 
szemébe nézett. Csak egy hét múlva vetette fel testüket a víz, ha-
lántékukon a fokos nyomát elkendõzte az iszapos hínárfonat.
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TÚLOLDAL
        

A temetõ melletti domb néha korgó gyomrú, nyûgös, prüsz-
kölõ óriássá változik. Bozontos szakállából ilyenkor riadt pillan-
gók röppennek ki, nyomukban csak úgy hullanak a falevelek, 
gallyak, csorba kagylóhéjak, madárszárnyak, virágok. A felvert 
por sokára ül le ismét a füvekre, az akácosra, a gyertyánok felé ve-
zetõ dûlõútra, s az akasztottak sírhantjainál álló kereszten, a feltá-
madunk felirat alatt még nyikordul néhányat az odaszegezett, lö-
työgõ, rozsdás megváltó.
       

ALKONYAT
         

Elõre szegett fejjel, lüktetõ szüggyel, remegõ inakkal feszült 
neki a hámnak. Zablája a puha ínyhúsba préselõdött, a gyeplõ pat-
tanásig feszült. A durva, puhítatlan lószerszám sebesre dörzsölte 
az oldalát, patái egyre mélyebbre merültek a hóban, a mögötte tor-
nyosuló, megfeneklett szán mázsás súlyként lecövekelve kiszívta 
minden erejét. Utószor még nekiveselkedett, de az apróra sikere-
dett rántás csak arra volt elég, hogy a bakon ülõ, bundába bugyo-
lált test kissé balra dõljön, akár a madárijesztõk az õszi viharok 
után, és fejérõl lehullva tovaguruljon a báránybélésû sapka, láttat-
ni engedve a lebukó nap fényében halványkéknek tûnõ, megüve-
gesedett tekintetet.
           

SZABADKAI GALAMBOK
          

A torony cserepeit tíciai vörössel festette meg, hogy olyan 
színû legyen, mint a velencei leányok sóvár ajka. Az ablakok fö-
lötti cikornyás stukkókat garronai tojáshéj-fehérrel színezte, mint 
a bordélyok keleti szépségeinek kecses, põre válla. A falfülkék vi-
rágindáit mohazölddel árnyalta, amilyen a spanyol kasztanyettás 
táncoslányok igézõ tekintete. Az ablakpárkányok díszei pedig 
kékkagylók héjából nyert kobaltszínûek lettek, hogy a buja, mór 
rabnõk testére rajzolt ábrák színére emlékeztessék. De a galambo-
kat, a burukkoló, lustán röpködõ galambokat képtelen volt vász-
nára festeni, nem tudott mit kezdeni e furcsa, kopott, feketébe haj-
ló apácaszürkével.
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MAGÁNY

Az egyedüllét sohasem egyenlíthetõ ki a magánnyal. Az 
egyedüllét fizikai, a magány lelki állapot. Az elõbbi általában vá-
lasztható. Pusztán elhatározás, döntés kérdése, hogy az ember, át-
menetileg kivonva magát a közösségbõl, az õsi egy állapotát, az 
istenhez talán legközelebbit, a teljességet választja éppen, mely-
hez nem kell társ, csak a bennünk rejlõ egyensúly meglelése, két 
ellentétes, egymást kiegészítõ erõ. Az egyedüllét a szerencsések-
nek adatik meg. Ajándék. A magány hiány. Szomorú, predeszti-
nált állapot, mely már a teremtésnél elrendeltetett. Az isten- és ön-
keresésben kudarcot vallók kapják billogul. A lélek társtalanságá-
nak tragédiája.

     

FÉNYJÁTÉK

Az éjszaka sötéte kiszívja, magáévá teszi a színek erejét. El-
orozza a sárga melegét, a kék nyugalmát, a zöld energiáját, a piros 
perzselését, a lila hûvösét, a bordó nyugalmát, a narancs higgadt-
ságát, a rózsaszínben rejlõ virgoncságot. Ahogy esteledvén hul-
longani kezd a sötét, a nappal vibráló, lüktetõ, harsogó színek las-
san hígulnak, egymásba folynak, s láthatatlan akvarellképpé sze-
lídülnek az ég éjsötét vásznába itatódva.
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A JÉG FOGSÁGÁBAN

A legutolsó, ághegyen hintáló levélcsillagot apró piheként 
tépte le és sodorta magával a szél. Átröptette a park csupasz bok-
rai, kopár virágágyásai fölött, végiggörgette a korzó fakóra kopta-
tott, síkos kövezetén, a gyermekszínház csontszín kõlépcsõin fel-
léptetve pihentette kissé az árkádok alatt, majd kisvártatva magá-
val ragadta ismét, hogy egy közeli tócsába hullajtva jéggé der-
meszthesse arannyal átszõtt, bronzselymû, elorzott kincsét a nyár-
nak.

HAZAFELÉ

A partos domboldal melletti vájatban egyenetlen az út. A ke-
ményre, szinte élesre száradt sárperem felsérti a rosszul lépõ tal-
pat, fedetlen bokát. A friss sebet csípi a serkenõ vér, a belé ragadó 
sárdarabkák varszerûen kötõdnek össze, öreg kosok lábszárára ra-
kódik ekképp az ürülék. A huppanók, buckák botladozássá nehe-
zítik az amúgy is bizonytalan járást. Némiképp könnyíthetne 
ugyan a görbebot, de az ivóban felejtõdött, ki lesz majd váltva, ha 
a rovásokat kell tisztázni a hónap végén, addig úgyis ott fogják, 
zálogul. Csak ez az istenverte hosszú kaptató ne lenne az akácos-
tól a léckerítésekig.

TÉLI LÁTKÉP

A szegényes, tanyasi iskola verandájáról egész a Kõrös utol-
só kanyarulatáig látni, ahol nyaranta egybeolvad az akácos sárgu-
ló taréja a bodzabokrok bronzvörösével. A tanítás kezdetét jelzõ 
kolomp repedtfazék kondulással jajdul néhányat, amint nyelve alá 
kap a szél, és a hang nehézkes, nyári porként hullik, terül a kát-
rányszagú régi osztályterem kopott padsorai között, beivódik a 
padlóba, a korhadt padlásfeljáróba, az ablakrepedésekbe, a szele-
men pókhálói mögé, a foszló lábtörlõ alá. Mindig itt, a küszöb 
elõtt állt a tanító úr, a kolompot verve, és figyelte az érkezõket, 
nadrágjuk foltjairól, kiscsizmájuk színérõl ismerve meg mindõjü-
ket, amint ráfordultak az utolsó kanyarulatnál a dûlõútra.
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OTTFELEJTVE

Óriási, oszló haltetemre hasonlított, ahogy csigák és törött 
kagylóhéjak között hevert a partszegély iszapos kanyarulatában. 
Csupasz rácsszerkezete terebélyes, tátongó bordakosárra, rozsdás 
bevonata cserepes lemezkékre bomló szikkadt vérre emlékezte-
tett minden arra járót. A lebontó munka kitartó volt és módszeres. 
A bõséges õszi esõk valóságos csermely-medreket vájtak padló-
zata korhadó lécei közé, míg a szél porrá csiszolta az eresztékeit. 
Por, homok telepedett meg a lapályosabb részein, így apró mag-
vak verhettek gyökeret a piciny talajban. Deszkáit hínár, iszalag és 
nádgyökerek kezdték körbefonni, korlátait dúsan benõtte a boros-
tyán és a moha. Mire beköszöntöttek az elsõ fagyok, a természet 
magáévá tette az idegen testet, életre keltette hátrahagyott emlék-
mûvét az enyészetnek.

ÁRNYÉK

A legutolsó átdorbézolt, mákonyos éjszaka után ébredve tud-
ta, eljött a nap. Elõvette a legénykori ünneplõ ruháját, átkefélte, 
zsebébõl kihalászta s a szemétbe dobta a borsmentával tömött, 
molyok elleni vászontasakokat. Kivikszelte a fekete cipõt is, a ka-
lap és a bot mellé készítette a fogas alá. Majd lefürdött, megberet-
válkozott, gyöngyvirág illatú kölnivel átpaskolta az arcát és gon-
dosan öltözködni kezdett. Akárcsak võlegény koromban, gondol-
ta a tükörbe pillantva, és pödrött egyet a bajuszán. Egy ócska kis 
kuplé dallamát fütyülve, a botjával koppintgatva ballagott végig a 
nagyúton, át a piactéren, le a Kálvária lejtõjén a járási gát felé. A 
kalapja és a botja a fövenyen maradt, mondták, de a cipõjét is le-
vethette, mert a jobblábasra a falu alatti iszapos kanyarodónál ta-
láltak rá, szépen befûzve, masnira kötve, ahogy egy úriember láb-
belijéhez dukál.
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1.
Az ember azt gondolná
hogy ismeret és annak
terjesztése egyaránt

2.
De valaki (egy tudós)
valamit (egy felfedezést)
ellentmondásmentesen

3.
Minél alapvetõbb annál
követhetetlenebb és a
lényeg elsikkad

4.
Fokozatosan magyarázzák
azonban a lépcsõkön
elpereg az üzenet

5.
A tudós mint a laikus
igazságának jelentõsége
tekintetében oly naiv

6.
Vagy vigyorog mert
ahhoz képest vicc az
amire való

NAGY ZOPÁN
    

VERS
      

AZ ISMERETTERJESZTÉS KÖLTÕISÉGÉNEK 
SZÜKSÉGESSÉGÉRÕL

(Erdély Miklós emlékének)

7.
Újabb egyre hatalmasabb
lényeg meglátása
volna a tudós költészete

8.
Minek tekintsd magad
ennek annak vagy amannak
ez a kérdés

9.
A régiek annyi mindent
mertek összebeszélni
bólogató is volt elég

10.
Aki nem érti de kíváncsi
azt nem lõjük agyon
hadd tudja meg
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(Regényrészlet)

A bõröndök között a papírlapon már csak néhány elintézetlen 
sor maradt, inkább szavak voltak, a hosszú egymásutánban áthú-
zottak között makacsul ismételte magát végül ez az egyetlenegy. 
Csak azt tudnám, mi legyen a növényeimmel, ezzel a néhánnyal, 
ezeket hogyan vigyem? Csak ezeket sajnálom itt hagyni. Legin-
kább, mert õk is megváltoztak, mintha megsejtettek volna valami 
kitalálhatatlant. Megleptek önmagukkal.

Nekem pedig õk jelentették a varázslat kertjét, amit otthon 
hagytam. Mivel a folytonos távollétek lecsupaszították a teraszt, 
csak a kaktuszok maradtak hatalmon, õk mérték az idõt. Mint az 
õrhelyek, melyek ide várnak haza, mint akik azt akarták igazolni, 
hogy rosszul gondolom, nem vezet itt az út alagútba. Már ide-
kúsztak dundi puttóikkal a felhõk az ablak elé, csak én lettem vi-
lágtalan. Valójában sohasem szerettem a kaktuszokat, ráadásul 
ezeknek a teste a zöld varangyokra emlékeztetett, és mégis, mi-
után minden mutatós mimóza kipusztult a környezetükbõl, siva-
tagi lényekként vánszorogtak át a harmattalan nyarakon, öntözet-
lenül aludták át a téli hónapokat, valahogy megacélosodtak ma-
kacsságukban, és mivel elhaltak a környezetükbõl a korábbi ked-
vencek, mintha büszkék lettek volna szívósságukra, és tavasszal 
azt láttam, hogy gyorsan szaporodni kezdtek. A nagy, húsos õs-
anya valamennyi levélhónaljából kicsinyek buggyantak elõ, bur-
jánzásnak indult az egész növény, és azt gondoltam, hogy hetek 
alatt cafatokra szaggatják türelmetlen fattyai a saját akarata sze-
rint, mert mindenáron az agyonszülésbe akar belepusztulni. Nem 
ismertem a szokásait, nem tudtam, hogyan halnak meg a kak-
tuszok. Nem gondoltam, hogy ennek a fajnak is megvan a maga 
rendszerváltozása.

Alig hittem a szememnek: egy hatalmas virágot hozott a nö-
vény, amilyent még életemben nem láttam, mintha egy nyúlánk 
fát növesztett volna a testébõl, amely hetek leforgása alatt alá-
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csüngõ kék és narancssárga árnyalatú, szivárványosan egyik szín-
bõl a másikba átmenõ, harangszerû virágokat nevelt, és amikor 
teljes pompájában állt a teraszon, olyannak látszott, mint az alko-
nyat: kék és narancssárga lett. Az illata pedig gyermekkorom mé-
szárszékszagára emlékeztetett. Nem a romlott hús szagára. Nem 
úgy szagolgattam, ahogyan egy rózsát szokás, hanem inkább úgy, 
mint a nemes penésszel borított francia és holland sajtokat. Hosz-
szan virágzott, mire minden ágát kibontotta, valamennyi vörös 
maggubóját végigsorakoztatta, mintegy figyelmeztetve arra, 
hogy õ megtette a kötelességét, tegyem hát meg én is. Vettem egy 
ládát, bele virágföldet, és az elhalt anya testébõl sorba ültettem a 
már gyökérzettel rendelkezõ magoncokat, olyan szabályosan, 
mintha legalábbis salátát nevelnék: szépen, egyenlõ távolságban 
egymástól. Egyéb növény nem maradt a teraszon, és megint azt 
láttam, hogy ezek szintén sietõs gyarapodásba kezdenek; fogal-
mam sem volt, mitõl lehet, hogy egy kaktusz tíz évig meg se moc-
can, aztán elkezd növekedni, drámai módon szaporodni és virág-
zani, holott ugyanazon a teraszon sínylõdött azt megelõzõen is, az 
életminõsége pedig, ha lehet, sokkal inkább rosszabbodott. Mi tet-
szik ennek a növénynek itt, amikor én végképp elhatároztam, 
hogy most aztán innen megyek, ez pedig itt tobzódik örömében, 
feltalálja magát az új helyzetben, csak én nem tudom; növeszti sö-
tétzöld, húsos, varacskos leveleit, melyek nem is levelek, hanem 
inkább önálló, szaporodni képes testek. Még jó, hogy nem szúr-
nak, mint a sün.

És mielõtt beköszöntött volna a tél, kivirágzott az ültetvény 
összes egyede, mintha feleseltek volna az idõjárással és velem, 
valamennyi levélhónalj új virágot nevelt, minden egyes harang 
alakú virág jókora harmatnedvet választott ki, de ez a csepp nem 
víznemû volt, hanem valami nemes anyagból való, mert amikor 
megmozdítottam, zöldes szemébe beleköltözött egy egész erdõ 
képe, egyetlen parányi gömbben az ösvénnyel, a csenevész gyer-
tyánnal, tükrében a saját tekintetemmel. Úgy hullt alá, olyan köny-
nyen, mint ami a nap üzenetére párává változott.

Szétnézek végül, mit tettek ezzel a várossal? Emelõk a tetõ-
kön. Süllyednek a léptek. Embereket látni magányos odúba bújva 
apró panellakásokban. Légy nyugodt, mindjárt csönd lesz. Aki 
semmivel sem tud most azonosulni, magára marad, ehhez a ma-
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gányhoz volt ideje hozzászokni. Minek örülne? Nagyon szívós-
nak kellett itt lennie állatnak, növénynek.

Az avokádó már nagyra nõtt, lassan elnyomja a cserépben a 
kávécserjét. Pedig az avokádó nem szép növény, leginkább a ka-
rós babra hasonlít, virágzás elõtt. Bár ki tudja, lehet, hogy még 
egyszer váratlanul valóban szivárványvirágot nevel. Mint a kak-
tuszok a teraszon. Amíg a virágágyások agyonnemesített díszei 
nõttek körülöttük, meg se moccantak, magukba gömbölyödtek, 
akár a sértett sünök, nem növekedtek, léttelenül várakoztak, és en-
gem csak a nosztalgia kötött hozzájuk, mert otthonról hoztam 
õket, ez volt az egyetlen megfogható, élõ test, amely éppen a je-
lenlétével tartotta a kapcsolatot mindazzal, amit odahagytam. 
Mert aki egyszer elköltözik valahonnan, az odahagy. Embereket 
és tárgyakat, és leginkább úgy érzi közben, a szeretetet hagyta 
oda, amely így megkövesedve, begubózva vágyakozik ismeretlen 
körülmények kedvezõ fordulatára.

Elhatároztam, hogy visszavonulok a magánszférámba. A 
„miértjeimet” sorolhatnám, ismételhetném magam, de másfelé 
kanyarodom közben, amerre  menthetetlenek a válaszok. Amerre 
az erdei manók ösvényt taposnak, és üzenik hangtalan: akkor kö-
vesd azt a két színt, amikor eljön az idõ, kék és narancssárga lesz, 
amíg meg nem szólal a gyertyánfa, gyere közelebb, én azokat is 
láttam meghalni, akik sohasem éltek.

Ki törõdik manapság a virágokkal? A dáliák virága szétrohadt 
a hetes esõtõl, az ágyásokat megtizedelte a kutyák vizelete; de 
ezeket, az enyéimet a szél se tépázta, lövedék sem érte, megvédte 
õket a szatellittányér. Kint álltam a teraszon. A botszerû szárakon 
harangozott az alkonyat, változatlanul ugyanazokra a színekre 
klónozva.

Az ablak elõtt furcsa módon csak az avokádó bontakozott ki, 
egy távoli szupermarket hirtelen elõszökkent dzsinnje. Galambto-
jásnyi magját úgy nyomtam bele a cserépbe egy nagy tál egzotikus 
saláta elkészítése után, hogy magam sem vettem komolyan, vala-
ha gyökeret ereszthet; eleinte ügyet sem vetettem rá, most pedig 
már hiányzik, ha írni kezdek, mert valamiért rá kell pillantanom, 
van benne valami büszkeség és tartás, pontosan tudja, hogy soha-
sem vinne rá a lélek, hogy egy orchideát ültessek mellé, pusztán 
mert ez a divat, csak megaláznám vele. Másnapra kirohadna hal-
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kan önként. De persze nem ültetek mellé semmit. Õk az én teremt-
ményeim. Megvárnak engem, és tudják, hogy felcserélhetetlenek.

A nyárra várni itt már nincs miért. Azelõtt vártam. A strand na-
gyon kellett nyaranta, de a prüszkölõ folyó, a holtak szigete, a 
kivágott fák csonkjai nézhetetlenek lettek; olyan ramaty a híd 
szétbaszva rozsdásan a folyóba bele, mint egy oszló tehéntetem a 
vízbe lógatva, alatta sejtelmes fémek bizsergetõ izgalmával. Az-
tán azok a fekete huzalok is laokoónizáltan olyanok, akárha a be-
leken nõne az alvadtvér-színû moszat, már nincs ihlet a városren-
dezésnél fûnyíráshoz, csak a parlagfû pollenje szúrja a természet-
barbárok szemét vörösre, ettõl lett a félbarna közönség félbarna 
tüsszentõ osztag a terepszínû törülközõkbe tekeredve. Holott en-
nek az ellenkezõje az igaz. Ezt meséli az avokádó: varázsolj innen 
el, a levelem mérgezõ, akár a leánderé, hát ne egyél belõle; egy nö-
vénynek nem kell szépnek lennie, ha ronda dolgok között él, ha 
ilyennek nevezik az egyenrangú teremtmények mérlegén, és ha 
csak egyfajta válasz lehetséges, a kitépés, akkor foghíjas marad a 
száj, jöhet a protézis, amely erõs, mint a szabadság joga, amely 
oda harap, ahova az agya hagyja.

Porrongyok eresztettek bordás hasat a radiátorokon. Ha itthon 
vagyok, gondoskodom róluk, és megszokták ezt a rapszodikus 
rendet. Kibúvót sose kerestem. Rájöttem: a rendteremtés nem ne-
velés kérdése, kamasz koromban folyton a család rakodott össze 
utánam, aztán, ahogy halmozódtak körülöttem a papírok, a leve-
lek, a dobozok, olyan precíz rendet teremtettem magam körül, 
hogy az már környezetem idegeire ment. Ahogy végignézek az 
asztalomon sorba rakott jegyzetekre, a cetliken egy-egy mondat, 
micsoda botrány lenne, ha csak felcserélõdne bármelyikük az asz-
talon végigrakott sorban. Még jó, hogy kitalálták az ilyen aprón 
jegyzetelõknek az öntapadó cetliket. Ezeket ragasztgatom a cédé-
imre.

Leginkább a saját nemzedékem zeneszerzõit becsülöm a 
legtöbbre, amihez a barátságuk is hozzájárult: az örmény Aram 
Petrosyan a bécsi gyermekkórusnak írt szimfonikusaival, az észt 
Baltakas Wykintas a technós gordonkamonotóniájával, a francia 
Bruno Mantovani, aki úgy vezényli a saját darabjait, mintha fale-
veleket szórna a zenészekre, a zene pedig ennek az avarnak a 
hangjaiból ropogna össze, és az argentin Oscar Strasnoy, aki kont-
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ratenoroknak ír operákat, õk jelentik nekem a „komoly” zenét, de 
vannak olyan klasszikusaim is, mint Wagner, fõleg mióta elolvas-
tam Thomas Mann róla szóló könyvét. Szünet. Mert nincs ebben 
semmi ellentmondás. A zenék is egymás mellett vannak, mint a 
kaktuszok a ládában. A taps elõtt mindig visszafogott csend porzik 
alá, aztán kitör a pollenbomba. És kívülrõl tudok két Verdi-operát, 
mert statisztáltam bennük, én kísérgettem Manricót a vesztõhely 
felé. Változás. A börtön. Azucena halálfélelmes rémlátomásai 
után nyomorúságos fekhelyén félálomban elmereng: ronda dol-
gok között kell élnie, hogyne menne a szerencsétlen. Ezek elõbb 
szalagon, aztán bakeliten, most meg cédén lettek meg, persze, 
minden zene másra való, egy újabb felvonás: ha utazom, akkor a 
fülemben csakis rockzene ropog, nem A rózsalovag. Semmi tánc, 
csak tempósan visz elõre, ahogyan az elsõ hegedûs húrja súrlódik 
hangokat kihagyva a hideg hallban. Míg le nem merül. A zsebem-
ben moccan és él, mint minden élvezet.

A kazettákon, ha töredékes is valami, azért megvan, mint egy 
audiomúzeumban, még ha nem is sikerült idõben odaérnem, hogy 
lecsapjak rá, mint a réti sas az üregi nyúlra, hogy akkor nyomjam 
meg a felvételezõ gombot, amikor indult a szám. Az dühített leg-
jobban, amikor folyton benyomatták a számok közepébe a rádió 
rövid reklámszignálját, már hogy persze a hallgató is tisztában le-
gyen vele, melyiken hallgatja ezt a számot, mintha nem is lenne 
teljesen mindegy, hiszen, ha valamit futtatnak, akkor bármerre te-
kerte a gombot a rádiózó, akár ugyanazon a délutánon meg-
hallgathatta valahol ugyanazt. Persze a német nyelvterületen né-
miképpen mindig eltérõ ízléssel válogattak. Van tehát sok olyan 
felvételem, amit másutt a mai napig sem ismernek, holott ennek a 
mûfajnak igazán nemzetközi és könnyen hozzáférhetõ a piaca, 
mégis kiismerhetetlen.

 A fejeket, uraim, közel, egymás mellé, a fejeket, uraim, min-
denekelõtt a fejeket, hogy senki se hiányozzon a képrõl!

Most hallgatom még itthon ezeket a szalagokat, a Styx egyik 
dalának közepén megszólal a bemondó, hogy SWR1, Sonntag 
Morgen, milyen érdekes, éppen vasárnap van itt is ennél a mon-
datnál, a túlvilágtól elválasztó folyó neve pedig nem is lehetne 
végletesebb, ettõl milyen más innen visszagondolni arra a vasár-
napra, olyan tiszta és menthetetlen, mint a legtöbb álom, amire 
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szürkületben ébred az ember, farkasok óráján. Mint a leszálló re-
pülõgéprõl a temetõ látványa, ahogy elborít a márványrengeteg 
egy fél hegyet. Akkor ott dühített ez a közbeszólás, mert én a ren-
det szeretem, és ez elcsúfította a felvételt, ettõl hibás lett, selejt. 
Ami selejt, az pedig torz, és nincs számára feltámadás: törlendõ. A 
zenék temetõjébe való. Közben jobbnál jobb számok jönnek, és 
folyton abbahagyom az olvasást, és megint a szignált akarom: 
Radio Regenbogen, akkor ettõl ütött meg a guta, de hagytam to-
vább futni a szalagot, menjen csak, fusson ki, még percek voltak 
hátra, aztán a táskába dobtam.

Hat lépcsõ lefelé, emberek! És a kilátás az õszi fákra, soha 
vissza nem térõ alkalom! Egy egész erdõ tele gesztenyével. Reg-
gelre eltûnnek, a manók felszedik, aztán a harmattal felszívódnak 
a hajnali álom ösvényén. Elengedik a kertben a kastély kutyáit.

Ezeket a szalagokat hallgatom újra. Nem a számokra figye-
lek, azok lettek a hátterek, elszürkültek idõvel, de beugranak a 
közbeszólások, az adók szignáljai, vidám, kedves és ismerõs han-
gok, mint valami szirének. Ettõl megnyugszom egy kicsit, mert 
mindig elfog a türelmetlenség utazás elõtt. Visszahajtom, és meg-
hallgatom újra az egészet. Ezek miatt a szignálok miatt hallgatom 
megint. Bárcsak már ott lennék! Várakozás közben az ösvényre 
koncentrálok, a hangszórókból a manók távolodó lépteit hallom. 
Becsukom az ablakot, kikapcsolom a tévét. Én leszek az utolsó, 
aki ma éjjel eloltja a lámpát.

Álltam a teraszon, és ahogy körbejárt a tekintetem az egyfor-
mán hétemeletes sablonházakkal körbevett udvaron, megcsapott 
az olajos beton szaga, az ablakok kékes csíkjait láttam, ettõl lett si-
váran börtönudvarra tekintõ a kilátás, az ablakrácsokon átszûrõd-



48

tek a képernyõk egyszerre villódzó fényei. Még sokan ébren vár-
ták valaminek a folytatását, közmondásaikba bújtak, mint halak 
az iszapba. A szemközti tömbházban legtöbben most is ugyanazt 
az adót nézték, mint általában mindig. A közös ízlés egyformává 
tette az emberek szokásait is. Onnan lehetett ezt ilyen biztosan 
tudni, mert egyszerre világosodott-sötétedett a képernyõ. Legin-
kább olyankor figyelhetõ meg az azonos nézettség, amikor foci-
meccset közvetítenek, ilyenkor az ablakok egymás mellett egy-
formán lüktetõ, élõ, gyakran zöldeket villanó monitorokká vál-
nak, és ha a teraszajtókat nyitva hagyják, a szurkolás baritonjai is 
azonos hangmagasságra állnak a góloknál. Halkan: hetvenezer. 
Hangosabban: hetvenezer. Nem hiszik a változást. Türelem. Skót 
juhász? Nem.

Sohasem kértem, adták, hogy hálás legyek. És akkor jött a 
fényképezés, azt hitték, a hobbim. Egy kieséses verseny elõtt.

Ma este ismét éreztem a kaktuszvirágillatot, egészen megle-
pett, mert még sohasem történt ilyesmi, hogy ezek virágba borul-
tak volna. Az idén valahogy minden váratlanabbul és kiszámítha-
tatlanabbul történt. Elõttem a szatellitantenna hatalmas tányérja, 
amely eltakar egy részt a kilátásból, a város fölé tornyosuló hegy-
bõl. Ez a tányér hosszú idõn keresztül buroknak számított, védel-
met nyújtott a növényeknek a szél ellen, nekem pedig a gyûlölet 
ellen, amikor ugyanerrõl az erkélyrõl néztem a közeli Vukovár fe-
lé menetelõ tankokat, majd pedig a hadizsákmánnyal visszatérõ 
kamionokat. Pedig már nem akartam, hogy még egyszer eszembe 
jusson ez a város, mert olyan, mint a sötétbõl érkezõ jéghegy. A 
kerítésnél talpra áll, liheg. Skót juhász? Nem. Hallom a folyosón a 
két nyugdíjas szomszéd hangját. Állatkínzás ilyen apró lakások-
ban kutyát tartani, ez is egy vélemény ugyanonnan. Nem egy kas-
tély.

Négy mûhold irányába lehet állítani az antennát, és ha váltani 
akarok, kimegyek az erkélyre, és áthelyezem a kart a következõ 
vájatba. Rövid csend. Egyszerû mechanikus megoldás, már van-
nak sokkal korszerûbbek is, de én ezt szoktam meg az elmúlt tíz év 
során. Többször is megpróbáltak olyan törvényt hozni, amellyel 
megtiltják a szatellitantenna felszerelését. Komoly veszély fenye-
gette ezt a tányért, fõleg a különcségével, mivel az egész lakó-
tömbben ez volt az egyetlen, idõnként olyan hangulat uralkodott, 
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hogy esetleg kilövik a vevõfejeket az egész városban az antennák-
ból, hiszen már az is eleve ellenségnek számított, aki idegen nyel-
vû adókat nézett vagy idegen nyelven beszélt. A ház lakói közül 
többen a foglalkozásuk szerint is rendõrök, akiket gyakran vezé-
nyeltek a válságövezetekbe, ami csak növelte a feszültséget. Az-
tán jöttek évek, amikor engedett egy keveset a hatalom szorítása, 
kezdték bevezetni a kábeltévét a körzetben, amin természetesen 
számos nyugati adó is helyet kapott. Aztán ahányszor „bekemé-
nyített” a rezsim, úgy vették vissza a kábelrõl a „NATO-bérenc” 
adókat. Harmadik felvonás: Fülöp király kialvatlanul kóborol az 
Escurial palota tetemrideg termeiben, kezében karos szatellitirá-
nyító. Olyan nevetséges rendeleteket hoztak, hogy a hírmûsorokat 
takarni kell, tehát ha valahol hírek következtek, azonnal elsötétült 
és elnémult a készülék. Mérget mernék venni rá, hogy a kamionos 
hozta azt a kutyát. Már elment. A személyi igazolvány nem lehet 
gyûrött. Kárba veszett évek akkordjai: kitöltetlenül hagyott szava-
zócédulák, a fiókok leltárának sûrített érzelemvilága, tizenkét 
nullás papírpénzcímletek, áramszünetek gyertyacsonkjainak 
szekrény tetején szaporodó viaszserege.

Ezen az estén is azért mentem ki, hogy az erkély oldalára sze-
relt kart átállítsam egyik mûholdról a másikra. Rutinos mozdulat-
tal nyúltam a kiálló vasrúd után. Elõre nyújtottam a kezem... És 
még ugyanebben a pillanatban letekintettem az ötödik emelet ma-
gasságából: a bejáratunk elõtt, az utcalámpa fénykörében egy ren-
dõrt láttam, amint hazafelé igyekszik, bármelyik szomszéd lehet, 
olyan egyformává teszi õket az egyenruhájuk, a szocreál tányér-
sapkájuk. Még ugyanebben a pillanatban észrevettem, hogy iszo-
nyatosan megrémül, hátgerincének idegkötege ösztönösen bele-
vonaglik a felismerésbe, hogy ilyen gyorsan nem kaphatja elõ a 
fegyverét. Még ugyanebben a pillanatban olyan mozdulatot tett, 
mint aki kétségbeesetten futásnak ered. Még ugyanebben a pilla-
natban úgy éreztem magam, mint amikor két idegen találkozik a 
sötétben, és megrettennek egymástól, anélkül, hogy bármi okuk 
lenne rá, ezért mindketten visszahõkölnek. Rövid szünet. Az álla-
tok ösztönei éppígy mûködnek: ha bizonytalanok, egy kiszámítha-
tatlan helyzetben nem ismerik a másik szándékát, gyorsan fedezé-
ket keresnek, ahol kivárhatják a fejleményeket. Attól ijedtem meg, 
ahogyan õ megrémült; késõbb is nyugtalanított, hogy egyáltalán 
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egy ilyen jelenet szereplõje lettem. Úgy éreztem magam, mint aki 
belekeveredett valamibe, moszatos kábelek rothadó beleibe.

Még ugyanebben a pillanatban elszégyellte magát a rendõr, és 
kilépett a védelmet nyújtó bejárati oszlop mögül, hogy „ugyan 
már”, hiszen „vége van”, ahogy a falakon a cirill betûs feliratok 
hirdetik. Még ugyanabban a pillanatban futólépésnek tûnõ lépteit 
szórakozott sétára váltotta. Nincs is fontosabb a látszatnál: csak 
meg ne lássák a félelmet, a bizonytalanságot vagy a csüggedést, 
mert kiszolgáltatottá tesz. Mintha csak végigfuttatott volna elmé-
jének csatornáján egy nemrégen látott filmet, aztán rájött, hogy fe-
leslegesen rettent meg, és ettõl megemberelte magát: úgy tesz, 
mintha éppen körülnézni támadna kedve, holott valójában alig pa-
lástolja nyugtalanságát, hogy vajon mi a bánatot matatok ott fenn. 
Kis szünet. Minek is van vége?

Miközben átállítottam az Astra mûholdra a tányért, arra gon-
doltam: tíz éve teszegetek hasonló mozdulatokat idefenn a nap kü-
lönbözõ szakaszaiban, de nem tûnt fel senkinek, hogy amikor a 
kar egyik vájatból a másikba kerül, hasonló hangot ad, mint ami-
kor egy fegyvert kibiztosítanak. Ettõl még egyetlen járókelõ sem 
kapta fel soha rémülten a fejét, nem akart gyorsan fedezékbe futni. 
Ehhez a körülményeknek és a szereplõknek olyan véletlenszerû 
összjátékára van szükség, mint egy lövöldözõs szimulátorban. 
Csak az kapja fel így a fejét, aki járt már olyan városban, ahol óva-
kodnia kellett az ötödik emelet magasságában hosszú fémcsõvel 
megtett hirtelen mozdulatoktól. Ha rádöbben, hogy õt világítja 
meg az utcalámpa, potenciális célpont, míg azt a másikat jótéko-
nyan/alattomosan takarja a sötétség. Aki átélt élesben is ilyen 
helyzeteket, annak az emlékezetében a váratlanság a legfélel-
metesebb, mert nem lehet tudni, hogy mikor mit vált ki belõle, mit 
idéz fel, amitõl jobbik esetben csak a veríték önti el, rosszabb eset-
ben pedig fegyvert is ránt. És akkor mi lesz a kaktuszokkal? Szét-
loccsannak, kéken és narancssárgán lebegnek el a felszínen. Úgy-
is kiszáradnak most, okoskodom, mint a jéghegy elõtt a tétova el-
sõ tiszt, mert van a tiszta beszédnek valami õsidõktõl örökölt rend-
je: elõbb a gyerekek, aztán az asszonyok és az öregek...
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A HAJLÉKTALAN

A folyó holt ágának nyugati oldalán hat méterrel a régi árterü-
let fölé emelték a kisváros üdülõ- és üzletközpontját. A háromszáz 
négyzetméteres területet vasbeton oszlopok és szándékosan meg-
szakított, látszatra, az építészmérnök kénye-kedve szerint irányu-
ló, egyensúlyt teremtõ, konstruktív betonfalak tartották, amelyek 
egy részét sikeresen kihasználták az alagsorba helyezett üzletek, 
irodák és kávézók építéséhez. A kisváros imázsát jelzõ komp-
lexum, sajnos, sohasem fejezõdött be, ugyanis az önkormányzat-
nak már nem jutott pénze a festésre. Sajnos, mert a modern építé-
szet befejezetlen marad a modern festészet nélkül, hiszen a mo-
dern festészet szín- és téralkotó festészet. Késõbb kiderült, az 
üdülõközpont befejezésének különben sem lett volna sok értel-
me; hiszen az, a huszonegyedik század elsõ évtizedének derekán, 
egy tartós áradás következtében megroggyant. A talaj huzamos 
ázása után a homokos, agyagos talaj besüppedt és az építmény 
süllyedni kezdett. Ezzel azonban, már két évtizede, senki sem tö-
rõdik. A kisváros nyugati széle csak a négyévenként megismét-
lõdõ politikai választások kampányreklámjában jut némi szerep-
hez. Ezután mindenki, még a szavazásra jogosult polgárok is, 
gyorsan megfeledkeznek róla. Az alagsorban, a részben földbe-
süppedt üzletekbõl kialakult odúkban hajléktalanok tanyáznak.

A tizenkét éves Gyökér Lázárt kíváncsisága és kamaszos ka-
landvágya vezette a részben talajba süllyedt, szabálytalan formá-
jú betonodúkhoz.

– Hé, fiú, gyere csak ide! – szólt Lázárra egy idõsebb férfi.
– Hol vagy? – kérdezte a fiú.
– Erre, balra, a konyhámban!

N. CZIROK FERENC
      

A MÁSIK LÉLEK

„Minél kevesebb bizonyítékod
 van a természetfelettire, annál
 jobban hiszel benne.”

Mirko Kovaè
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Lázár követte a hang irányát. Amikor odaért, egy ápolt külsejû 
férfit látott, aki egy autókerék gumiabroncsát darabolta késével.

– Foglalj helyet! – mutatott egy másik gumiabroncsra az ápolt 
külsejû férfi, akinek csupán öltözete emlékeztetett kissé egy haj-
léktalan emberre. A fiú, mielõtt helyet foglalt a felkínált ülõalkal-
matosságon, kezet nyújtott az ismeretlen férfinak.

– Lázár vagyok – mondta, és percekig állt kinyújtott karral, 
majd így szólt: – Ha nem fogadod el a kezem, akkor miért hívtál 
ide?

– Vacsorára – mondta a férfi. – Figyelj csak, idehallatszik az 
esti harangszó!

Lázár fülelt. Tompa zúgással ugyan, de hallotta a harangokat. 
A hajléktalan férfi felaprított kartondobozokból és száraz gallyak-
ból tüzet rakott. Ahogy erõsödött a tûz, vastagabb gallyakat, fa-
ágakat rakott rá, majd a felszeletelt autógumi néhány darabját.

– Beszennyezed az amúgy is áporodott levegõt! – figyelmez-
tette Lázár az ismeretlen férfit.

– Csak annyira, hogy megtéveszthessem azokat a szomszédo-
kat, akik most itthon tartózkodnak! Láthattad, hogy mielõtt a gu-
midarabokat a tûzre tettem, félrehúztam egy rakást a parázsból a 
szalonnasütéshez! Az égett gumi szaga elnyomja a sült szalonna 
illatát, különben idecsõdülnének a sorstársaim, és nekünk alig jut-
na a vacsorából; ami kár lenne, mert ma tojást és friss kenyeret is 
kaptam a gazdámtól!

– A gazdádtól? – kérdezte Lázár.
– A kisbolt tulajdonosától – válaszolta a férfi. – Három kisbolt 

környékét takarítom!
– Ne haragudj, ember – mondta a fiú –, a nevedet sem árultad 

el, és itt egyre sötétebb lesz, nem fogadhatom el a vacsorát, haza 
kell mennem!

– Ne félj a sötéttõl, nemsokára világosabb lesz – mondta a haj-

léktalan. – Idõvel hozzászokik a szemed.

– Szerintem te nem vagy hajléktalan! – szólt Lázár. – Miért 
hívtál ide?

– Nem hívtalak, jöttél te magadtól, csak nem tudtad, hogy en-
gem keresel, de mindent elmondok, csak néhány percig légy türel-
mes! Mindjárt elkészül a vacsora.
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Lázár a folyó irányába kémlelt. A víz visszatükrözte az alko-
nyati fényt. A töltés felett derengõ világosság kissé megnyugtatta. 
Ha komoly veszély fenyegetné, gondolta, a folyó felé fog futni.

– A vacsora elkészült! – mondta a hajléktalan. – Most mindent 
elmondok, csak arra kérlek, gyere közelebb! Ne félj! Én jó ember 
vagyok. Ne a parázsra nézz! Ha azt nézed, késõbb semmit sem 
fogsz látni. Emeld fel a fejed, és elõre nézz, a sötétbe! Úgy. Most 
lámpát gyújtok neked. Idenézz! Legyen világosság!

A fiú meglepõdve nézett széjjel a betonbarlangban.
– Nincs nálad semmilyen lámpa! Ezt hogy csináltad? – kér-

dezte Lázár.
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– Maradj nyugton – szólt a hajléktalan –, csak rám figyelj! 
Amíg rám tudsz figyelni, fény is lesz! Most elmondok egy történe-
tet. Az életem történetét. Bécsben születtem. Egy cirkuszi sátorból 
szállították vajúdó édesanyámat a kórház szülészeti osztályára. 
Bûvészek, artisták és állatidomárok között nõttem fel. A cirkusz-
szal bejártam Európát és az USA néhány államát. Ezerkilencszáz-
kilencvenben, Párizsban feleségül vettem egy magyar származá-
sú lányt. Artista volt, és nálam tizennyolc évvel fiatalabb. Tizenöt 
év házasság után elváltunk. A feleségem fiatalabb férfit talált 
magának. Azóta egyre lejjebb csúsztam. Az élet már csak illúzió 
számomra, ahogyan a fény is az! – fejezte be dióhéjba zsugorított 
élettörténetét a hajléktalan, majd háromszor egymás után össze-
ütötte tenyerét, és a betonbarlangban újra sötét lett.

– Most láthatod, amit én tudok, amire képes vagyok, az csak 
illúzió! – mondta az idõs férfi. – Azonban néhány nappal ezelõtt 
volt egy látogatóm. Hullámos, fekete hajú, õsz szakállú öregem-
ber. Azt mondta nekem, hogy hamarosan megjelenik itt egy fiú, és 
elmondta, mirõl ismerlek fel, azután arra kért, ha eljössz, mutas-
sam meg neked az illúzióteremtés mûvészetét! Kérésének most 
eleget tettem, habár karrieremben többször megtörtént, hogy az 
illúziókeltés következményeként bûnhõdnöm kellett: a szem-
fényvesztés kellemetlen utóhatását több alanyom észlelte magán, 
s ezt nem úszhattam meg felelõsségre vonás nélkül. Ma hetven-
éves vagyok, és úgy gondolom, mára már mindennel elszámol-
tam. Egyrészt ezért teljesítettem az öregember kívánságát; más-
részt azért, mert elhitette velem, hogy õ a valóságos fény õre. A 
fényé, amely nem a nap fénye, habár abból is táplálkozik, és nem 
csak illúzió, nem visszatükrözõdés, csak egyszerûen az õsi, önzet-
len akarat és cselekvés világossága! Látod, innen nézve már a fo-
lyó felett sincs reményt keltõ világosság! Ha a remény sem világít, 
akkor marad az illúzió fénye.

– És ezek az emberek – kérdezte Lázár –, a sorstársaid, a többi 
hajléktalan, hisznek neked, vagy csak rájuk kényszeríted a re-
ményt?

– Az elsõ napon, amikor ideköltöztem, mindent elmondtam 
nekik. Ha nem így cselekszem, be sem fogadtak volna! Azóta több 
figyelmet kapok tõlük, mint a cirkusz közönségétõl. Ezért elhatá-
roztam, hogy segítek rajtuk. Ezért kellett idejönnöd! Gyógyítsd 
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meg a betegeket!
– Honnan tudod, hogy képes vagyok gyógyítani? – kérdezte 

Lázár.
– A fény õre mondta. Ha meggyógyítod õket, visszakapják a 

reményt!
– Nem hiszek neked – mondta Lázár –, gumiabroncsot égettél, 

hogy ne érezzék a sült szalonna illatát!
– Szemfényvesztés volt az egész. Társulati produkció. Õk 

mindenrõl tudnak! Bújjatok elõ, barátaim! – mondta az illúzió-
keltés mestere, és másodpercek alatt harminchárom felnõtt és ti-
zenkét gyerek vont gyûrût Lázár körül. A fiú megijedt, és a féle-
lemtõl hevítve, akár a felbõszült bikaborjú, rohant az emberek 
alkotta gyûrû leggyengébb pontja felé. A hajléktalanok gyûrûje 
megnyílt. Senki és semmi sem állta útját a menekülõ fiúnak. Az 
illúziókeltés mestere Lázár után kiáltott.

– Nincs értelme a menekülésnek! A fény õre az apád volt!
Lázár, amikor a folyó töltésére ért, megállt néhány percre. Úgy 

szívta tüdejébe a levegõt, mint az olimpiai játékok százméteres 
futóversenyének gyõztese.

– Visszajövök – lihegte –, de elõbb beszélnem kell az anyám-
mal!

A folyó közepérõl hirtelen egy fénycsóva sugárzott a kisváros 
felé, mintha egy hajó fényágyúját kapcsolták volna be. Lázár érez-
te, hogy ha a fénysávot követi, gyorsan hazaér. Mielõtt letért a he-
lyenként besüppedt töltésrõl, úgy érezte, vissza kell néznie a fo-
lyóra. Amikor visszafordult, a fénynyaláb helyett már csak egy 
gyertyaláng fényét látta a víz felett.

– Te vagy, apa? – kérdezte félénken.
A lángnyelv háromszori fellobbanással válaszolt. Lázár vala-

melyest megnyugodott, és megértette, hogy a hontalanoknak 
szükségük van rá, illetve gyógyító erejére. Aznap este a fiút egy, a 
járda felett tánclépésben haladó gyertyaláng fénye vezette az 
otthonáig.
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JIMI HENDRIX

A titokzatos szobában egyedül maradtál
A Vörös Ház, a Vörös Ház jutott eszembe
A titokzatos házban végül magadra maradtál
       

Az utolsó üvegbõl is elfogyott minden korty
Az utolsó pohár is apró szilánkokra tört
Hanyatt feküdtél a földön, az eget kémlelted
      

Üvölt a szerelem, egyre erõsebben üvölt
Nincs, és nem volt, ki lefogná kezed, szemed
Hajnalra minden eltisztult, minden kisimul!
       

Arcodon a ráncok, a tenger borongós hullámai
Végül egyedül maradtál a Sárga Szobában
Magadra maradtál szerekkel, gyógyszerekkel
      

Ki tudja, mi történt ott, azóta mi folyik,
Becsukódott az ajtó, bezárult örökre,
A falak némák, nincs menedék mégsem!
         

Csend volt, mérhetetlen / kiszámítható,
Kibírhatatlan, nincs, ki visszatartana már:
A Vörös Házban egyedül csak a Nap hál...

           

SYD BARRETT

Elzúgtak forró dalaid, nem 
ragyogsz már õrült gyémánt,
hosszú volt az elmúlás, lassú 
a hirtelen vég.

NYÍRFALVI KÁROLY
    

IN MEMORIAM ROCK AND ROLL
     

(Részletek)

Szavaid végehosszan zengenek 
fülemben, nem értem, de érzem
híg könnyeim átka között.

Nem állsz többé a hajnal 
kapujában, és nem vezényeled 
az õserdei bandát, nem tévedsz 
el, és nem találsz haza.

Egyetlen hosszan kitartott tétova 
hang is vigasz lenne. Minden oly 
rendezett, minden oly üres.

BRIAN JONES

árnyak közt árny suhog, ahol állok
a medence partján, kihalt uszodában –
emlékek, letûnt vallomások,
tapadok tényhez, foszlányhoz, van, ahogy van,
s nem is lesz másként, hisz nem halt õ meg
s nem szendereg, lelke tovaszállt az éjen át –
a víz színén tarka léggömb, rajta hosszú zsineg,
az ittmaradt a parton áll, elmond száz imát,
reméli, mások megértik az egyetlen hibát,
mely elkövethetõ, meg is történt talán,
élni akart, mint bármely közhely, mint
bárki megszületvén, de nem bírta mindahány
napon Isten adományát, mi arra int
nincs válasz, nincs érdem, nincs igazság –
múlékony napokon a változatlan keresés,
a maradék remény: kinõ egy újabb ág,
de minden perc, minden nap újabb szemmelverés,
végsõ menedék, egy titkos, utolsó cselekvés.
(önkeze által vagy másképp, mindegy már,
  az idõ választ ad, s el is tagadja, hogyan,
  míg elröppen, lehull róla minden sár,
  tedd, ahogy teheted: NE ÍTÉLJ TÚL KEMÉNYEN...!)
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RONNIE VAN ZANT

Most megint a blues ritmusában
kellene írnom, ahogy eszembe jutsz, meg
minden átfut agyamon, ami akkor 
történt veled, a többiekkel, ott az
utolsó úton két felhõ között, a föld
felett, valahonnan valahová, a
faluból egész máshová –– te sem
mondod már el, mit csinál az a vala-
mikori tanár, a keresztapa,
köszönhettek neki legendát, mítoszt, és
nyögvenyelõs diskurzust magatokról ––
szóval így, ilyen hirtelen: csak mész, aztán
már nem is létezel –– most megint nem
tudok a blues ritmusában írni, e percben...
(nem értek a szép szavakhoz sem...)

      

JOHN LENNON

Jött szembe az utcán, kisírt szemében 
a bánat csillogott, annyit mondott, 
lelõtték John Lennont, csak annyit mondott 
hüppögve. Nem értettem, fel sem fogtam,
kacsa az egész, hogy megvegyék a lapot, 
dünnyögtem, átölelve õt. Aztán a 
szalagcímek, a részletek, a csüggesztõ 
részletek. Oly homályos, mint a levegõ 
esõ után és közben is, és oly friss, 
nem kell elképzelnem. Csak nem értem, 
nem is akarom... Mások vigasztalnak, 
a halálban ne keress értelmet, a 
szépség múzsája tovaillan akkor, 
és õrültek képében ölt testet.
Mikor már kivonult a világból,
megszelídült, bölcs lett, belátó, egy 
a sok közül. A sok jóból.
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BOB MARLEY

Nekem sötét és zavaros ez az egész,
felfoghatatlan, tudom, évekbe telt, míg
végzett veled a kór, és persze szív és ész
kevés megérteni, miért épp veled, lásd híg

a szó, mint elfõtt levesek, majd felteszem
az utolsó lemezt, a lüktetésre ingázik
fel-le, jobbra-balra fejem, fáradt szemem
– az az átkozott – lassan elnyugszik, ez a tizedik

év lassan, mely elpörög, hogy nem énekelsz, és
meddig még, mire megszokom hiányod, a hír,
mint egy pontra meredt szembe hirtelen a kés,
ennyi, sok, vagy kevés, mit csüggedt kéz írhat, ÍR.
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KEITH MOON

Mintha kiáztatta volna, ujjai oly
fehérek. De nem fürdött évek óta.
Kezét a víz fölött tartja, akkor és
utána, a pohárból nagyokat kortyolt
hosszan. A titkot végül is ki fejti
meg? Ha van. Vagy nincs. Történt, mi
zajlott éppen. A csend viszonylagos
létében, a zaj (viszonylagos) holtában.
Könnyû a víz, lágyan ring benne a
test, kábán, szépen, és mozdulatlan.
Ujjai már-már áttetszõek. Éjszaka.
Hajnaltájt. Reggel. Így, így találtak
rá. Már csak a végsõ alázat, aláztatás.
(Évek óta nem fürdött.) Néha a zuhany
alá állt. Létezett így-úgy, amúgy.
Mintha. Mintha kiáztatta volna, ujjai
oly fehérek. A többi. Csend. Légypiszok.
(Zümmögõ csend.)

JANIS JOPLIN

Testét elégették, hamvait szétszórták az
óceán fölött háborítatlan helyen, homokszemcsék közé a

fövenyen
Azóta háborog a tenger, hûvös szelek söpörnek végig a
homokdûnéken, éjjelenként a fák közt furcsa hangokat

hallani
Utódok érkeznek, keresnek valamit, nem találják,

csalódottan távoznak, magukra maradnak a társtalan
bolyongó foszlányok...

A fiúkra gondolok, akik elitták maradék pénzét
halála után, mint meghagyta soványka üzenetében, mielõtt

visszatért, hazatalált volna, ahogy nem akarta
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JERRY GARCIA

Egyedül szilveszter éjjelén
Isten végtelen ege alatt

eltelt sok ezer nap
hogy nem gondoltam rá

a Marsig ellátok
egy arc néz vissza rám

lehetne sötét csillag
de világos bolygó bolyong

szemem távoli sarkában
hálás holtak lelkei néznek vissza

egy szálloda ablakán kikönyökölve
mulatságukat teknõsök kísérik cintányéron

annyira élõk
amennyire holtak

annyira halhatatlanok
amennyire emlékezünk

mit neki nekünk cukorbaj és más mérgek
ha van zene

vörösen fénylik a Mars
süt a nap és beragyogja Terrapin Stationt

s a bakterházat a
táncoló teknõsök mögött

Nincs bocsánat
nincs viszlát

Kis fekete korongok
szénfeketén vakítanak visszarévedve

KEITH MOON

Mintha kiáztatta volna, ujjai oly
fehérek. De nem fürdött évek óta.
Kezét a víz fölött tartja, akkor és
utána, a pohárból nagyokat kortyolt
hosszan. A titkot végül is ki fejti
meg? Ha van. Vagy nincs. Történt, mi
zajlott éppen. A csend viszonylagos
létében, a zaj (viszonylagos) holtában.
Könnyû a víz, lágyan ring benne a
test, kábán, szépen, és mozdulatlan.
Ujjai már-már áttetszõek. Éjszaka.
Hajnaltájt. Reggel. Így, így találtak
rá. Már csak a végsõ alázat, aláztatás.
(Évek óta nem fürdött.) Néha a zuhany
alá állt. Létezett így-úgy, amúgy.
Mintha. Mintha kiáztatta volna, ujjai
oly fehérek. A többi. Csend. Légypiszok.
(Zümmögõ csend.)
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Ahogy bevillan, fénye tompul. Már szürkülõ folt. Az éjbe ve-
szik. Hajnal szippantja magába, reggel elillan. Mondod. Meg hogy 
az ágy gyökér-kezei, igen, azoktól retten vissza, éjrõl-éjre. Igaz, 
jégcsap lóg a mennyezetrõl. Cserépben jégvirág.

Rezzen a sötét. Várakozol. Ha mégis lesújt, nem ér váratlanul.

REGGELI VERÕFÉNY
         

Verdes a szárnyával. Az ablak üvegtáblájára csapkod, riadtan 
tekinget a bent barnálló-feketülõ gomolygásba.

Most a kávét isszák elmerülten. A csönd elejtett szavakat te-
relget kis csapatba, az asztallapon.

Ma kedd van, a nap öt óra tizenkét perckor kelt, mondja a rá-
dió.

LENT A FÖLD, FENN AZ ÉG
         

A függöny mögött temetnek. Tompa harangszó gyászfátyla 
porlad a kiásott göröngyök egymásba illesztett, morzsás felüle-
tén. Késik a sírásó. Ki rakja helyére a megszáradt göröngyöket? A 
pap szürkére fakult reverendája gyûrötten lobog a vöröslõ ég alján, 
kihúzott zsinegen. Szakadozik az ima, hangfoszlányokat fércel-
get a szél. A napok nehézfém-tengelyén télvége gubbaszt.

Hidegben is bomlik a tetem, résnyire elcsusszant a koporsó-
fedél. A gyászolók mögül tekinget elõre, töprengve álldogál a sor-
ban az elhunyt.

Lassan, lassan fordul. Éjbe a nap.

KOVÁCS JOLÁNKA
    

AZ ÁLOM, HA NINCS

TIZENHÉT LASSÚ LÉPÉS 
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A SZÜLÕHAZA

Egy eltérõ kultúrközeg mûalkotása a haiku. Ha a világot je-
lenleg uraló négy nagy kultúrkör viszonyában próbálnánk megha-
tározni a különbözés mértékét, akkor azt mondhatnánk, hogy a 
nyugatinak a kínai kultúrkörrel szembeni távolsága mindenkép-
pen kisebb, mint a hinduval és a muzulmánnal szembeni. Az indi-
aitól elüt mind a szakrális, mind a profán társadalomszervezõdés 
tekintetében. Az iszlámmal szakrális megközelítése némileg ro-
kon, profán fölépítése viszont egészen másmilyen. A kínai kultúr-
körrel való viszonya ennek az egyenes ellentéte: szakrális beállí-
tódása többnyire idegen a magáétól, de világiasságával rokon vo-
násokat fedezhet föl. Ami mélységesen eltávolítja a görög, latin és 
zsidó alapkultúrákból, valamint a germán, újlatin, szláv és bizánci 
civilizációkból kitermelõdött nyugati személyiséget a kínai gyö-
kerekbõl merítõ távol-keleti embertõl, az a fensõbbségrõl alkotott 
képzete: a nyugatinak személyes istenképe van, akihez érzelmi 
kapcsolat, félelem- vagy szeretetviszony fûzi; a távol-keleti sze-
mélytelen abszolútum-hitet ápol, amelyet bölcsességgel, gnózis-
sal, de nem (a nyugati értelemben vett) rációval, tehát nem ésszel 
közelíthet meg. Rokonság mutatkozik viszont profán világlátá-
sukban: mindkét kultúrkör objektív, önmagában lévõ valóságot 
tulajdonít a létezõ dolgoknak.

A továbbiakban ezt a távol-keleti kultúrkört, a nyugatival va-
ló szembenállását kihangsúlyozva, leegyszerûsítetten csak keleti-
nek fogom nevezni. Ebben az írásban tehát Kelet fogalma alatt a 
kínai kultúrkör értendõ.

A KELETI ESZTÉTIKA

A haikuban egy objektív valóság képvilága tárul elénk a költõ 
személyes átélésében és mûvészi igényû megfogalmazásában. 
Hasonlóképpen, mint a nyugati tájfestõ vagy évszakleíró költe-

SÁFRÁNY ATTILA
       

 A HAIKU ÉS KELET

ményekben. Mindkét verstípusban a költõi én képélménye, egyé-
ni látása a mûszervezõ erõ. A hasonlóság viszont csak eddig a pon-
tig terjed, ezen túl már összeegyeztethetetlen különbség választja 
el a költeményeknek ezt a két típusát. A nyugati és a keleti alkotá-
sok között lényegbevágó eltérés mutatkozik az érzékelõ és az ér-
zékelt, az alany és a tárgy, a költõi én és a költõi tárgy közötti vi-
szonyban.

A keleti esztétika arra törekszik, hogy megragadja a pillana-
tot, amikor a szubjektum, az objektum és az ágens, vagyis az érzé-
kelõ, az érzékelt és az érzéklet eggyé olvad. A japán vallások ösz-
tönzésére, a zen és a sintó szellemiségének a mûvészi kifejezése-
ként megszületett haikunak ez az elsõdleges programcélja. Ennek 
a törekvésnek (a tudat lenyugodottságának, egységérzékelõ ki-
ürültségének) a költõi eszköze a haiku nélkülözhetetlen verskellé-
ke a keleti és azon belül is sajátosan japán jelképvilág. Más meta-
foraközeg ez, mint a nyugati: az alany és a tárgy egybeolvadása 
miatt itt nem belegondoljuk a hasonlóság alapján az egyikbe a má-
sikat, mint ahogy a nyugati trópusképzés teszi, hanem a szavak 
mögöttességével közvetített tényleges egységüket éljük meg.

Az arisztotelészi logikán fölnevelkedett nyugati számára igen 
nehéz volna megmagyarázni az alapvetõ különbséget a két jel-
képvilág között. Hogy lényegi másság van a személyt-belegon-
dolás nyugati és a magunkban-benne-levés keleti metaforája kö-
zött. Az utóbbiban valóságos, az elõbbiben csupán nyelvi kapcso-
lat jön létre a két jelenség között. Ehhez kiegészítésül azonnal 
hozzá kell tenni, hogy az alany azonosulása a tárggyal és a közve-
títõvel szintén értelmezhetetlen a harmadik kizárásának az elvére 
épülõ arisztotelészi módszerrel. A két jelenség közötti valóságos 
kapcsolatot tehát nem a nyugati logika ítéletalkotásával kell meg-
közelíteni. Ha Basho a tóba ugró béka keleti szóképét használja, 
akkor a tárggyal való azonosulását természetesen nem úgy kell 
fölfognunk, hogy a megfigyelés pillanatában békává lett, akár-
csak a mesebeli királyfi. Ténylegesen béka volt érzékelésének a 
jelenbe zártságában, de nem fizikailag, hanem tudatilag egysége-
sülve. Tudatilag valóságosan a tóba ugró béka volt, miközben az 
ezt a történést megfigyelõ Basho is õ volt, de õ volt a megfigyelés 
is. A kiüresedett elméje meditatív szemlélõdésében a tudat hármas 
irányultsága elválaszthatatlan egységet képez: önmagába fordult-
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sága, érzékelõ képessége és tárgyra irányultsága, vagyis az ön-
tudat, az érzéklet és az érzéklet tárgya egységélménnyé lesznek 
benne, a szemlélõben. Ezt egyedül a metafora képes nyelvileg 
visszaadni. A keleti költészet sajátos jelképvilága.

Mivel az egész haiku ezt a hármas egységet fejezi ki, ezért 
minden egyes mondata szókép. Valójában az egész vers egy 
összetett keleti szókép. Talán csak a benne használt metaforák tí-
pusai alapján tehetünk különbséget két haiku között. Az osztályo-
zást aszerint végezhetjük el, hogy a tudat hármas egysége milyen 
tárgy bevonásával valósul meg a költeményben.

Egyszerû haiku: ebben a költõi tárgy valamilyen természeti 
kép, jelenség, történés. A tudat egységélménye az érzékelésben az 
érzékelõ és az érzékelt tárgy között valósul meg.

Az észlelés haikuja: itt a költõi tárgy maga az érzékelés. A 
tudat egységélménye ebbõl kifolyólag az alany és az érzékelés 
között alakul ki. Hogy az érzékelés érzékelt tárggyá válhasson, 
ehhez önmagát megosztva a meta pozíciójába kell helyezkednie: 
önmagával kell látnia önmagát. Így a hármas egység tagjai: az ér-
zékelõ, mint alany; az érzékelés, mint tárgy; az érzékelés érzéke-
lése, mint közvetítõ.

Az önismeret haikuja: itt a költõi tárgy önmagunk. Ennek 
következtében hasonló helyzet áll elõ, mint az elõbbi esetben: ön-
tudatunkat a meta pozíciójába kell helyeznünk, vagyis önma-
gunkból kiindulva kell önmagunkat szemlélnünk.

A legtöbb haiku természetesen a három típus keveréke. Külö-
nösen kedvelt az elsõ és a harmadik párosítása. A második pedig 
egyedül az elsõvel és a harmadikkal együtt mondható ki.

Az egységélmény programcéljából kényszerûen adódó meta-
pozíció háttérüzenettel látja el a haikut. Valójában ez a háttérüze-
net a vers igazi üzenete. Kapcsolódván a keleti tradícióhoz, a ja-
pán költemény igazából azzal mondja ki önmagát, amit szavakkal 
nem fejez ki, csupán érzékeltet (a fogalmakon túli megértés szá-
mára). S így is a logikus, persze a spirituális ítéletalkotást követ-
ve, amely szerint a létrejtelmek nem kényszeríthetõk a szavak fo-
galmi börtönébe.

Ebbõl kifolyólag egészen más a poétikai célkitûzése, mint a 
nyugati mûveknek. A nyugati mûvész a mimézisre épít, a keleti 
viszont érzékeltetve leír. Az elõbbi nagy igyekezettel munkálko- 
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dik azon, hogy a szépségélményt szavakba öntse, a fogalmi korlá-
tok játékszabályainak a maximális szabadságát megkövetelve, de 
azokat sohasem túllépve, míg az utóbbi az élményt egyszerûen 
csak átadni szeretné: megszólaltatni azt. A keleti módszer a nyu-
gati merevségével, akaratlagosságával és közvetettségével szem-
ben rugalmasnak, spontánnak és közvetlennek számít. A különb-
ség oka az élménymegélés kulturális hagyományának az eltérésé-
ben kereshetõ. A keleti ember magába engedi az esztétikumot, 
hagyja, hogy mindenestõl áthassa, egész lényével ráhangolódik, 
miközben tudatát teljesen kiüresíti a tapasztalatban elmerülve. 
Ebbõl az alaphelyzetbõl már magától értetõdõen következhet a 
megélt tartalom spontán, közvetlen, akaratlan kivetítése, vagyis a 
keleti mûalkotás. A nyugati mûvész az elidegenedettség pozíció-
jából közeledik az esztétikumhoz. Nosztalgikus vággyal áhítozik 
utána, mert az elvesztett paradicsom érzékelési tapasztalatát is-
meri fel benne. Úgy gondolja, ha megszerzi, magáévá teszi, bir-
tokba veszi az esztétikumot, akkor a benne gyönyörködés pillana-
taiban visszajuthat a paradicsomi állapot érzékvilágába. A megélt 
szépség szóba öntési kísérlete, görcsös kifejezõi igyekezete a 
nyugati költõ tulajdonlási próbálkozása.

Találóan fejezi ki a két módszer különbségét ez a valahol ol-
vasott jellemzés: a nyugati ember, ha lát egy szép virágot, letépi 
azt, és a vázába helyezi, hogy a házában, a birtokán mint a saját tu-
lajdonát élvezze azt elhervadásáig, míg a keleti, ha meglátja 
ugyanazt a virágot, megszakítja útját, letelepedik mellé, s némán 
gyönyörködik benne, majd továbbhalad, de már az élménnyel 
gazdagodva, kitörölhetetlenül elraktározva azt a tudatában. A 
szépséglátás e két típusa lényegében ugyanaz az eltérés, mint ami 
fennáll a nemek élménymegélése között, vagyis a keleti ember 
nõies, míg a nyugati férfias módon érzékeli a szépet.

A szépségélmény közvetítési módja is kultúrhagyományba 
ágyazott eltérést tükröz. A keleti mûvész rejtjelezve próbálja meg-
osztani az esztétikumot, míg a nyugati fölidézni szeretné azt a be-
fogadóban. A nyugati metódus fölszínesnek számít a keletivel 
összehasonlítva, mert megelégszik azzal, ami fölidézhetõ: legyen 
kép, emlék, történés vagy érzés. Érdeklõdési körét az emlékezet-
be véshetõ tartalmakra szûkíti. Ezzel szemben a keleti meditatív 
beállítódás elsõdlegesen mindig a mögöttes tartalmakra összpon-
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tosít: arra, ami a jelenségek, a történések, az érzések mögött van. 
Ezeket a tartalmakat pedig lehetetlenség emlékekként tárolni a tu-
datban. „Fölidézésük” egyetlen módja, hogy újból megéljük azo-
kat. Ezért a keleti alkotás a befogadótól személyes részvételt igé-
nyel. Csak akkor tekinthetõ egy keleti mû értelmezettnek, ha a be-
fogadó realizálta magában azt a tartalmat, ami az alkotót alkotásra 
késztette. E különbség alapján kijelenthetjük, hogy a nyugati for-
mális, míg a keleti tartalmi esztétika.

A MEDITATÍV KÖLTEMÉNY VALÓSÁGKÉPE

A rejtjelezett, háttérüzenettel ellátott mû megfejtési kódja a 
személyes részvétel. Meditatív ráhangoltságot igényel: a befoga-
dó lenyugodott, önmagában honoló tudatának kiélezett érzékelé-
se adja a kulcsot. Ez az elsõdleges értelmezõi eszköze, a kifejezési 
módokat és a kor alapproblémáit ismerõ mûveltségi szint, ami a 
nyugati interpretáció elsõdleges szempontja, számára másodla-
gos jelentõségû.

A meditatív alaphangulat, a kiüresedett elmének az állapota 
kettõs látással ajándékozza meg a szemlélõt: egyrészt elébe tárja 
az ábrázolt képet és értelmet, másrészt fölvillantja elõtte a kép és 
az értelem háttérüzenetét is. A háttérüzenetek az érzéken túli, va-
gyis a metafizika területének a jelen idejû tapasztalatai. A befoga-
dó a befogadáskor tapasztalja meg ugyanazt a metafizikait, amit 
az alkotó alkotásra ösztönzõ élményében élt át. Természetesen az 
õ személyes megélése a saját elidegeníthetetlen élménye. Ugyan-
annak a metafizikai tartalomnak a megtapasztalása tehát nem je-
lenti egyben ugyanazt az élményt is.

A haiku háttérüzenete nem a nyugati metafizikai tradíció fõ 
vonulatának a más-világa, nem platonizáló elvonatkoztatás és tö-
kéletesség-keresés. Ezek a nyugati, a zsidó-görög kultúrhagyo-
mány paradicsomi visszavágyódásának, aranykor álmának, kez-
detkeresésének a képzetei. A végre összpontosító keleti metafizi-
ka az egységélménybõl merít: a kiüresedett elme egységélményé-
bõl.

Az egyszerû haiku a tapasztalatot a maga meztelen valójá-
ban villantja föl. Az ilyen jellegû érzékelõ-érzékelt-érzéklet egy-
ségélmény a kombinált típusú mûveknél általában mint fölvezetõ 
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vagy záró aktus szerepel, mert jellegébõl kifolyólag rendkívül al-
kalmas arra, hogy bevezessen a meditatív ráhangoltságra, vagy 
megerõsítsen abban. A kiüresedett elme kiélezett érzékelésében a 
befogadó képessé válik a meta-pozíció más-látására. Az észlelés 
haikujában, melyben az érzékelés önmagát szemléli, a befogadó 
üzenetet kap az érzékelés valós természetérõl. Az önismeret hai-
kujában, melyben a megszólaló van a meta pozíciójában, önma-
gunk valós természetérõl tájékozódunk.

Kiürült tudat nélkül elképzelhetetlen volna a meta pozíciójá-
ba való áthelyezõdés. Egyedül általa tudjuk kívülrõl nézni önma-
gunkat és érzékelni az érzékelésünket. Az önmagába forduló tudat 
(az öntudat) az elme üressége, s egyben a tudat alapállapota. A 
haiku az öntudat jegyében születik, s ebbõl kifolyólag csakis ön-
tudattal értelmezhetõ. A benne megállapodott, a belõle kiinduló és 
beléje visszatérõ szemlélõdés megfosztja a szándékoltságtól az 
érzékelést. Így látva úgy nézünk, mint a csecsemõk: rácsodálkoz-
va a világra, önzõ célkitûzések nélkül, vágyaink kielégítésének a 
kényszerétõl eltávolodva. A szándékoltság érzékelést megelõzõ 
jelenlétének a hiánya miatt éljük meg ezt az állapotot úgy, mint az 
elme ürességét. Ez az üresség semmiképp sem a tudat tartalmat-
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lansága, hanem csupán az érzékelést megelõzõ intencióknak a 
nemléte. Ezek végsõ alapjukban mindig az ego-tudat birtoklási 
vágyára vezethetõk vissza.

A KELETI ÉN-ÉLMÉNY ÉS EMBER-KÉP

A nyugati ember birtokának tekinti a világot. Ez szentköny-
1vének, a Bibliának is alaptanítása.  Egyenlõséget csakis ember és 

ember közt tart elfogadhatónak, s ezt a testvéri egységet is csupán 
az újszövetségi tanítás mondja ki félreérthetetlenül. A nyugati 
személy egységélménye a testvériségtudat minden ember között. 
A különbség oka abban kereshetõ, hogy a nyugati világlátás kez-
dettõl fogva antropocentrikus megközelítésû. Mindent az értel-
mes állat, az ember szemszögébõl értékel. Ismeretlen elõtte a tu-
dat kiürültségének a meditatív élménye. Alapállásából kifolyólag 
nincs is esélye annak a megtapasztalására, hiszen a belenevelt 
kultúrprogram szerint neki ego-tudatú emberségébõl kiindulva 
kell érzékelnie a kívülálló dolgokat, vagyis eleve szándékoltság-
gal eltelve.

Az ilyen szemlélõdés képtelen öntudattal látni. Nem tudja ön-
magát kívülállóként, a maga tudati valójában szemlélni. Ismeret-
len számára a meditatív állapot, mert képtelen a tudatát kiüríteni a 
szándékoltságtól. Ez az alapállás a meta-pozíció egészen másféle 
módozatát fejlesztette ki. Ebben a szemlélõ ego-tudatú embersé-
gét szemléli kívülállóként. Ennek a fölöttes látásnak köszönhetõ-
en érzékeli önmagát személynek. Nem egyénnek, mint a keleti 
ember, hanem személynek! Az egyén csak egy kiszakadt érzékelõ 
tudat, a személy viszont egy önmagában honoló egység. A keleti 
ember egyénként az abszolútummal szemben kizárólag mint ki-
szakadt rész érzékelheti önmagát, s ezért egyedüli célja az egység 
újbóli visszanyerése lehet. A nyugati ember viszont személyként 
az abszolútummal mint egy önálló, szabad akaratú egység áll 
szembe. Így van ez akkor is, ha elismeri teremtett mivoltát. Te-
remtettsége bevallásával pusztán teremtõje hatalmi és tudásbeli 
nagysága elõtt hajol meg, de nem szabad akaratú énségében, va-
gyis nem személyében. Ezért ha meditálni nem is, de imádkozni a 
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nyugati ember is képes. Sõt, nyugodtan kijelenthetõ, hogy igazá-
ból csak a nyugati képes imádkozni, ha a szó alatt az általánosan 
elfogadott értelmet, a két végtelenül eltérõ hatalmú és tudású sze-
mély kommunikációját értjük.

A haiku értelmezõi elveinek a leltárában rendkívül fontos 
szempont, hogy a japán versíró emberi mivoltáról sohasem úgy 
beszél, mint személyi mivoltról. Ismeretlen elõtte az abszolútum-
mal önálló egységként szembenálló én fogalma. Ami nekünk kul-
túrtradíciónkból következõen magától értetõdõ, az neki föl sem 
vetõdõ gondolat.

Az ember a kínai kultúrkör kiindulási alapjain nevelkedett 
egyén számára egy egyediség és egy általánosság harmonikus 
egysége. A két, egymást kiegészítõ ellentét kapcsolatában, az 
egyik felet önmaga (egyedülisége), a másik felet az õt betöltõ em-
berség alkotja. Az elõbbi természetszerûen az egyedi, az utóbbi 
pedig az általános megnyilatkozása. Egy merev, matematikai le-
egyszerûsítéssel kifejezve a kínai számára az ember egyenlõ ön-
maga plusz embersége.

Felszínesen nézve semmi különbséget nem találunk ez és a 
nyugati megközelítés között. Nyelvünk összemossa az eltérést. 
Az én személyes névmás alatt nem ugyanazt érti a kínai, mint amit 
a nyugati. Az én az utóbbi számára a saját személyét jelenti, míg a 
kínai számára – aki elõtt ismeretlen a perszonális behatárolódás – 
ez a névmás – ami nála nem is mondható személyes névmásnak – 
önmagát magát jelöli: az öntudatát. Azt a pontot tehát, ahonnan 
minden érzékelése kiindul, s ahova minden érzékélménye vissza-

2térni hivatott.
A hozzá kötõdõ érzetekkel világíthatnánk meg a különbséget 

az egyedüliség és a személyes mivolt között. Az elõbbi az utóbbi-
val szemben védtelenségérõl ismerhetõ fel. Az egyedüliség véd-
telensége viszont nem az önvédelmi képesség hiányát jelenti. El-
lenkezõleg. Az öntudatban megjelenülõ mivolt elpusztíthatatlan, 
s mivel elmúlása félelmén nincs oka tépelõdni, ezért nem is alkal-

2
 Ha kultúrkörünk szótárában vallási szakfogalmakat keresnénk a kü-

lönbség megjelölésére, akkor azt mondhatnánk, hogy a nyugati lelké-
ben, pszükhéjében (nefesében, animájában), míg a keleti szellemében, 
pneumájában (ruahjában, spiritusában) rögzíti énségét. 
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maz önvédelmi mechanizmusokat. Védtelensége tehát természe-
tébõl adódó gyerekes kitárulkozottsága. A személy ezzel szemben 
a jól körülbástyázott védelem önköre. A személy külsõleges meg-
nyilatkozásában egy hatalmas, ellenségeket elrémítõ, az önvédel-
mi mechanizmusok teljes tárházával fölfegyverkezett énhû had-
erõ. A falak mögött, a személy vaskos kérgén belül azonban egy 
sérülékeny, az elmúlással örökké fenyegetett riadt énség rejtõzik.

Önmagában tehát a személy ego-tudatú énségérõl ismert, 
szemben az öntudat egyedüli-ségének egótlan énségével. Ez az 
ego-tudat viszont a meta pozíciójába helyezkedve, szemben a me-
tafizikaiban föltárulkozó abszolútummal, elidegeníthetetlen mél-
tóságát tudatosítja. Méltósága szabad akarata tényében tárul föl 
elõtte. Szabad akaratának köszönhetõen az abszolútummal, Te-
remtõjével szemben is önálló, független egységként nyilatkozhat 
meg. Az efféle méltóság az egyedüliség számára teljesen ismeret-
len. Az öntudat az abszolútummal szemben minden esetben sen-
kiségét, beleolvadási szükségét éli át.

Ebbõl a ténybõl adódik a lényegi különbség a keleti és a nyu-
gati emberkép között. A nyugati ember (mint egyediséget) a sze-
mélyét házasítja az emberséggel (mint általánossággal). A keleti 
ember önmaga egyedüliségét hozza összhangba az emberség álta-
lános tartalmával. Az emberség, mint az általános emberi, termé-
szetesen a keletinek és a nyugatinak is ugyanazt jelenti. A komple-
mentáris ellentétek összefonódásából születõ emberkép különb-
sége az egyedi elemek eltérésébõl következik. A nyugatinál a sze-
mély egyedisége házasodik ugyanazzal az emberi tartalommal, 
míg a keletinél az öntudat egyedülisége.

A KELETI ETIKA

A személyt szabad akaratúsága tevõleges tényezõvé teszi az 
általános emberihez való viszonyában. A nyugati személy ezért 
emberségérõl döntõ etikus individuum. Rajta áll, hogy az általá-
nos emberi szerint cselekszik-e, vagy sem. A nyugati számára az 
emberség etikus kötelezettség, lelkiismeretére bízott szabad aka-
ratú döntés. Nála tehát a komplementáris ellentétek kapcsolatá-
ban az egyedi rész a cselekvõ, az aktív, míg az általános rész az el-
szenvedõ, a passzív. Épp fordítva, mint a keleti embernél. A keleti, 
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mint már mondtuk, senkiségét és beleolvadási szükségét éli meg 
az abszolútummal szemben. Ugyanígy reagál az abszolútum vilá-

3
gi részegységével,  az emberségben megnyilatkozó általánosság-
gal szemben is. Mint egy üres edény, magába engedi az emberség 
tartalmát, s egészen eltelve azzal, a beleolvadását éli meg. Maga 
tehát teljesen passzívan, elszenvedõen viszonyul az õt aktívan el-
töltõ általánossággal szemben. Az emberség természetszerûleg 
veszi birtokába és tölti meg tartalommal öntudatát. A befogadás-
ról szóló szabad döntés lehetõsége föl sem merül ebben a magától 
értetõdõ történésben. Ha valamilyen formában szabad akaratú 

4döntésrõl  beszélhetünk a keleti embernél, akkor az csakis arra vo-
natkozhat, hogy öntudatából vagy ego-tudatából kiindulva cse-
lekszik-e. Ha az öntudata szerint, akkor természetszerûleg az em-
berség-eszmény szerint is, ha viszont ego-tudata szerint, akkor 
magától értetõdik, hogy egy kifordított emberség ideált követve 
tevékenykedik. Ez a lényegbevágó különbség miatt a keleti ember 
etikus hozzáállása egészen más, mint a nyugatié. Nem is nevezhe-
tõk ugyanazon a néven: kereszteljük el a nyugatit perszonális, a 
keletit realizációs etikának!

A kétféle döntés között nem könnyû különbséget tenni: kö-
vetkezményeiben identikus a két erkölcs, hiszen az emberség-
eszmény egy és ugyanaz mindkét alapállásban. Mindkettõt a bá-
torság, a hõsiesség, az igazságosság, a nemesség, a tisztaság, a hû-
ség, az önfeláldozás stb. eszményei határozzák meg. A döntési 
módban térnek el: a nyugati személy szabad akarattal dönt a hõ-
sies és az önfeláldozó (stb.) tett mellett, míg a keleti egyén magá-
ba engedi ugyanazokat a tartalmakat, azzal az „elhatározással”, 
hogy nem az ego-tudatából, hanem az öntudatából kiindulva cse-
lekszik. Ezzel mindkettõ hõsiessé és önfeláldozóvá lesz, de egé-

3
 A neoplatonizmus fogalmai szerint ezt az emberségben megnyilatkozó 

általánosságot úgy nevezhetnénk meg, mint az abszolútum teljességé-
nek az egyik emanációját. A világi létezésben megélt önmagaság abszo-
lútuma természetszerûen az emberség kell, hogy legyen.
4 
Ezt a választást csak fenntartással nevezhetjük döntésnek. Sokkal in-

kább önneveléssel csiszolható képességrõl, diszpozícióról van itt szó. 
Ez az oka, hogy Keleten a különbözõ társadalmi osztályoknak külön eti-
káik vannak. Ezek a külön etikák az illetõ osztályok átlagképességeihez 
vannak igazítva.
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szen más döntési mechanizmus útján: a nyugati önmagát átadva 
és ráhangolódva, míg a keleti befogadva és eltelve. Ezért úgy is 
mondhatnánk, hogy a keleti etika nõies, míg a nyugati férfias er-
kölcs.

A francia polgári forradalomban a változást követelõ erõk a 
perszonális etika szabad döntési jogára alapozva gondolhatták, 
hogy erkölcsi joguk van megdönteni az õsi rendszert, a monarchi-
át. Ezzel, úgy vélték, a társadalmi igazságtalanságot küszöbölik 
ki: egy erkölcsös tettet hajtanak végre. Igazságérzetükre hagyat-
kozva szálltak harcba az új rendért. Egyesek viszont úgy látták, 
hogy az új rendszer megszilárdításához el kell távolítaniuk a mo-
narchia élõ szimbólumát, a királyt is. Az uralkodó kivégzésérõl 
szóló döntés morális létjoga viszont már igencsak kétséges, mert 
nem annyira az ellenforradalmi cselekedetei miatt hozták meg, 
mint amennyire a vádlott személye, vagyis királyi mivolta miatt. 
Ezzel a morálisan igazolható forradalmi tettet erkölcsi szégyen-
folttal csúfították el a döntéshozók. A királyt nem személye, csa-
kis cselekedetei miatt lett volna joguk elítélni a perszonális etika 
szabályai szerint. Ebben az erkölcsrendben a személy érintetlen 
kiindulás, ítéletet hozni csakis a belõle jövõ fölött, a szándék és a 
cselekedet fölött engedélyezett.

A keleti realizációs etika egy hasonló helyzetben egészen más 
képet tár elénk. Ez az erkölcs sohasem juthat arra a következtetés-
re, hogy jogában áll megdöntenie a fönnálló uralkodói rendet. A 
császárság az õ számára az örök harmóniának a megtestesülése. 
Ebben a formában tehát föl sem vetõdhet benne a lázadás gondo-
lata. Úgy viszont már megfogalmazódhat a kétely, hogy a fennálló 
császári kormányzat az örök császárság rendjének a beteljesítése-
e, vagyis hogy a jelenlegi császár valóban császárnak tekinthetõ-
e? (Magába, öntudatába fogadta-e az Égbõl leszállt uralkodó-ide-
ált? Betölti-e egész lényét ez az eszmény, vagy csak ego-tudata 
szerint császár?) Ezt cselekedetei és uralkodói sikerei alapján 
döntheti el. Ez az etika tehát, épp fordítva, mint a nyugati, cseleke-

5detei kiindulásából az egyént ítéli meg.  Ha úgy látja, hogy a csá-
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szár méltatlan a hivatalára, akkor egyenesen erkölcsi kötelességé-
vé lép elõ annak a megdöntése. A lázadás viszont sohasem irá-
nyulhat az örök rendet megtestesítõ császári intézmény ellen, ezt 
bizonyítja az is, hogy bárkik is keltek föl az uralkodó ellen, a köz-
nép vagy a katonaság, a lázadás mindig egy új dinasztia megalapí-
tásával fejezõdött be. Ez alól csupán a legújabb kor a kivétel, de a 
szabálytól való eltérés egyértelmûen a nyugati befolyás eluralko-
dásával magyarázható, s nem mint a realizációs etika kivételes 
esete. Ezen erkölcs alapján a keleti ember magától értetõdõen tra-
dicionalista beállítódású. A forradalmi attitûd a perszonális etika 

6következménye.

KÉT ETIKUS TÁRGYÚ JAPÁN VERS

Az elmondottak fényében kell szemlélnünk a japán versvilág 
7

emberség kérdéseket vitató fejezetét. Amikor tehát Hitomaro  
minden sintó isten sarjáról, Mikádóról, a császárról, úgy beszél, 

5
 A tettekre úgy tekint ez a látásmód, mint az egyén etikai alapállásának 

az árulkodó jeleire, de a nyugati nézõponttól eltérõen nem úgy, mint ami 
önmagában valóan megítélhetõ.

6
 A társadalmi rendszert megváltoztató forradalom a nyugati ember spe-

cialitása, a keleti ember tiltakozása a fennálló uralkodói rend ellen láza-
dás. A forradalom gondolatát szülõ nyugati haladás eszme, fejlõdés me-
tanarratíva egyedül a perszonális etika révén képzelhetõ el. A keleti rea-
lizációs etika az eredeti állapot, az örök tartalom megújítására törekszik, 
eszménye tehát a visszatérés, nem pedig az elõrehaladás. Ha a keleti el-
ismer valamilyen folyamatos minõségi változást a múlt és a jövõ között, 
akkor azt lepusztulásnak, az eszményi õsállapottól való eltávolodásnak 
látja, s nem fejlõdésnek.
7
 Kínai és japán versek. Kosztolányi Dezsõ fordításában. Laude Kiadó. 

112.
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mint akinek otthona az égbe nyúló hegyekben van, akkor csakis 
ezen ember-kép alapján érthetjük meg a metaforát. Nem a császár 
személyéhez, tehát nem a legmagasabb titulust birtokló, dicsõsé-
ges ego-tudathoz vannak címezve ezek a hódoló szavak, hanem a 
mindenkori, örök császár-eszményt öntik költõi formába. Azt 
mondják el, mit jelent császárnak lenni az ég akarata szerint. Arról 
a vers már nem beszél, hogy az aktuális császár mennyiben az 
örök-császár megtestesítõje. Okkal föltételezhetõ, hogy pontosan 
ez az összehasonlítási lehetõség adja meg a versnek a dinamikus 
háttérüzenetét. Tehát az igazi üzenetét. A meg nem felelés legki-
sebb gyanúja azonnal egy metafizikaiba hajló tépelõdés elõtt nyit-
ja meg az utat: kövessem vagy nem? Ha igen, akkor ezt amiatt te-
szem, amit a császári mivolt ideája megjelenít, csakhogy ezzel vé-
tek az erkölcsi érzékem ellen. Ha azonban megtagadom a tisztele-
tem, akkor ezzel a lépésemmel a császár eszményét is elvetem, hi-
szen vitathatatlan, hogy személyében õ testesíti meg a császárt. E 
háttérüzenet figyelembe vételével a vers már nagyon hasonlít egy 
zen-koán metafizikus talányára.

A nyugati liberális attitûd császárságot megszüntetõ 
forradalmi javaslatai vagy akár a tegyük le a császárt radikális 

8
ötletei  föl sem merülhetnek ebben a gondolkodási rendszerben. 
Természetesen ennek az ellenkezõje sem vetõdhet föl. A császárt 
dicsõítõ vers tehát nem értelmezhetõ úgy, mint a konzervatív ol-
dal nézetének költõi megnyilatkozása. A konzervativizmus és a 
tradicionalizmus között lényegbevágó különbség van. Csupán a 
fölszínes gondolkodás egyenlítheti ki a kettõt.

9
Amikor Niko Horiguchi  egyik versében amiatt panaszkodik, 

hogy sovány, hogy japán, s hogy ember, szintén a keleti, önvaló-
ban való gondolkodás szerint kell megértenünk jajszavait. Csak 
egyetlen, alig észlelhetõ különbség van ez és a nyugati megkö-
zelítés között. Ebben a hozzáállásban a három panasz indítóoka, a 
soványság, a japánság és az emberség ténye nem személyi dönté-
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sek eredményei, tehát semmi közük a nyugati perszonális etika 
sztoikus elfogadásához vagy öntudatos vállalásához. A soványsá-
got a szerzõ nem mint az elszenvedés kötelezettségét veti fel, s 
nem is mint elégikus panaszt, mûvészien belefoglalva az elõbbibe 
a fájdalom keserûségét is. Nem kíván tehát összehasonlító képet 
nyújtani a szenvedés jelenkori világa és az elvesztett paradicsomi 
állapot világa között. Nemzeti hovatartozása megemlítése sem 
vállalt identitásának az öntudatos kijelentése vagy lemondó kons-
tatálása. Nem a nemzetek családjában elfoglalt helyzetének a 
büszkeségét vagy az esetleges szégyenét hordozza ez a megálla-
pítás. Ugyanez elmondható tágabb identitása, embersége tényé-
nek a kijelentésérõl is. Nem azért említi meg, hogy embersége mi-
atti felsõbbségtudatát vagy esetleges pironkodását fejezze ki ez-
zel. A vers ilyen értelmezése csak a nyugati gondolkodású elõtt 
vetõdhet föl.

A keleti realizációs etika alapján ezek a megállapítások sem-
mivel sem mutatnak túl önmagukon. Egyszerûen csak azt jelen-
tik, amit kimondanak. Nincs bennük az elõzetes döntés morális 

10
értékének az utólagos visszhangja,  mint a nyugati kultúrkör ha-
sonló típusú kijelentéseiben. A keleti realizációs etika szabályai 
szerint nem is rendelkezünk azzal a lehetõséggel, hogy testi álla-
potunkról, nemzeti hovatartozásunkról és faji mivoltunkról dönt-
sünk. Ezek adottak számunkra. Az elhatározásunk legföljebb ar-
ról szólhat, hogy hajlandók vagyunk-e olyanok lenni, amilyennek 

8
 Ebben a gondolkodási rendszerben az uralkodóváltás gondolata abban 

a formában sohasem merülhet föl, hogy találjunk helyette egy 
alkalmasabb császárt, hanem csakis így: keressük meg az igazi császárt. 
Azt tehát, akit az istenek kijelöltek az elsõ ember szakrális pozíciójára.
9 
Kínai és japán versek. 114.

10 
A nyugati perszonális etika (deontologista felfogása) platonista 

beállítódású erkölcs. Az erkölcsi cselekedetet mindig egy tudatos vagy 
tudattalan személyes döntés elõzi meg. Ez az elõzetes döntés az õsképe, 
az ideája a belõle származó cselekedeteknek, úgy, hogy az egyéni dönté-
sek õsképei mértékadójuknak tekintik az általános emberi döntések õs-
képeit. (Ahogyan racionális nyelvezettel Kant a kategorikus impera-
tívuszban megfogalmazta: cselekedj úgy, hogy akaratod maximája egy-
úttal mindenkor általános törvényhozás elvéül szolgálhasson.) Az elõ-
zetes döntés utólagos visszhangja az archetípusnak való megfelelést mi-
nõsíti. A lelkiismeret szava az õsképnek való megfelelésre figyelmeztet. 
A keleti realizációs etikában a megfelelés nem utólagos érzet, hanem 
maga az elõzetes döntés. Ezért ebben az etikában a megfelelés érzet 
együtt jár az elõzetes döntéssel, vagyis nincs utólagos visszhangja.
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(a karmánk szerint) lennünk kell. Minden ellenkezés kudarcra 
ítélt, hiábavaló kísérlet, de mégis választható alternatívaként kí-
nálkozik. Ám csupán az ostoba, a bölcsességet teljességgel nélkü-
lözõ járja a sorssal szembeni meddõ tiltakozás útját. A vers meta-
fizikaiba hajló háttérüzenete ebben a kontextusban tárul föl úgy, 
mint a kiszolgáltatottság érzete elleni természetes emberi tiltako-
zás és az emberi sorssal természetszerûen együtt járó kiszolgálta-
tott állapot elfogadási kényszerének a dialektikus feszültsége.

A realizációs etika szabályai alapján a közösségi hovatartozás 
ismertetõjegyei is egészen mások lesznek. A japánok munkaszor-

11galmának mitizált képzeteként,  ki elõtt ne lenne ismert ez a kü-
lönbség a nyugati individualista és a keleti kollektivista társadal-
mi beállítódás között? Épp a keleti erkölcsfelfogás eredményezi 
azt, hogy az egyén, a kiüresített öntudat passzívan magába fogad-

12
ja a nagyobb egység,  a közösség ideális tartalmát. Ez a magába 
fogadása önátadását, feltétlen alárendelõdését jelenti az eszményi 
kollektívumnak. A nyugati perszonális etika szabályai szerint a 
személy szabadon dönt a közösségi ideál beteljesítésérõl. Itt tehát 
az egyén, mint személy, aktívan viszonyul a közösségi passzí-
vumhoz: Arisztotelész nyelvezetével úgy is mondhatnánk, hogy 
aktualizálja a közösségi potenciálist. A közösségi eszmény tehát a 
nyugati számára szabadon vállalható feladatként nyilvánul meg, a 
keleti számára viszont mint mindennemû dilemmát nélkülözõ be-
fogadói kötelezettség. Végkövetkezményeiben mindkét etika 
ugyanoda lyukad ki, viszont az egyéni és a közösségi célirányú vi-
szonyát egészen másképpen élik meg: a nyugati nemzeti külde-
tése beteljesítéseként, a keleti önátadásában megvalósult ki-
teljesedéseként. Niko Horiguchi japán voltáról szóló önvallomá-
sát tehát semmiképp sem szabad nyugati módon úgy értelmezni, 
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mint egy küldetést tudatosító kijelentést. Azt mondja ki ezekkel a 
szavakkal, hogy õt eltölti a japánság, mint eszmény. Ezzel az in-
terpretációval feltárul a kijelentés metafizikaiba hajló háttérüze-
nete is, mint az eszményi japánság és a benne ténylegesen meg-
nyilatkozó japánság között húzódó dialektikus feszültség.

A SZAKRÁLIS ÉS A PROFÁN KELETI 
MEGKÖZELÍTÉSE

Úgy tûnhet, hogy a nemzeti hovatartozásról és az emberség-
rõl beszélve a japán költészet világias témáira vetettünk egy pil-
lantást. Szó sincs errõl. A kínai kultúrkör számára, miként a hindu 
és a muzulmán számára is, ismeretlen a profán és a szakrális terü-
letének az elválasztása. Az általunk ismert történelem során eddig 
egyedül a nyugati kultúrkör hajtotta végre a két tudati megközelí-
tésmód szétszakítását. Ez az egyetlen társadalom, amely a szent és 
a világi elkülönülésének a tudathasadásában él.

Világi költészetrõl egyedül Nyugaton beszélhetünk. A haiku 
tehát, bármennyire is úgy tûnjön számunkra, hogy világias témát 
szólaltat meg, sohasem tekinthetõ a nyugati költészet mintái sze-

11 
Már az is a téves interpretációt jelzi, hogy a nyugati magából kiindulva 

ezt az önkiüresítõ, passzív odaadást az elõzetes aktív döntést föltételezõ 
 

munkaszorgalomnak éli meg.
12  

Az ember, mint egyén, a maga világba szállt abszolútumát, a teljesség 
világi emanációját, mindig a jelenkor legnagyobb közösségében ismeri 
fel. A mostani legnagyobb, s ezért az abszolútumhoz legközelebb álló 
közösség a nemzet. Valamikor a törzs, elõtte a nemzetség volt. A jövõ-
ben elõreláthatólag a közösséggé egységesült emberiség lesz.
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rinti profán alkotásnak. Természetesen a másik végletben szem-
lélni is ugyanakkora tévedés volna: az sem mondható róla, hogy a 
nyugati értelemben vett vallásos alkotás. A saját, kettéhasadt né-
zõpontunkat nem vetíthetjük rá a tradicionális gondolkodás egy-
ségélményére, mert az szükségképpen elferdítéshez vezet.

A szakrális és a profán egységélménye ugyanolyan kapcsolat, 
mint a férfi és a nõ viszonya a hagyományos fölfogásban. A lét-
értelem hordozója a szakrális, míg a létesítõ elem a profán. Egyik 
sem létezhet a másik nélkül, a viszonyuk mégsem mondható két 
fél egyenrangú kapcsolatának, mint ahogy a tradicionális fel-
fogásban a házasságon belüli kapcsolat sem tekintõdik annak. 
Ennek az oka abban kereshetõ, hogy a profán, a feminin, a lunáris 
elem tartalmatlan, puszta anyagiság a szakrálissal, a virilissel, a 
szolárissal való betöltöttség hiányában. Megnyilvánulatlan, ma-
gába szorult, vadul gomolygó erõ, arisztotelészi matéria a poten-
cialitás káoszi állapotában. A megnyilvánító elem az õt betöltõ 

13
tartalom  nélkül képtelen a saját szerepkörét beteljesíteni. Ezzel 
szemben a létértelem szakrális tengelye kinyilvánítása nélkül is 
önmagában hordozza esszenciáját. Önmagában véve tehát a szo-
láris elem nincs ráhagyatva a lunáris elemre. Egyszerû példával 
megvilágítva a mondottakat: a Nap önmagában hordozza a fény 
princípiumát, a Hold viszont csak a Naptól megvilágítva képes 
fényleni. De ha nem önmagában véve szemléljük, hanem mint a 
megismerés tartalmát, akkor már elengedhetetlen hozzá a lunáris, 

14
feminin, yin jelleg, mint a fény kinyilatkoztatója.
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Ez rávilágít arra is, hogy miért nem lehet a haikut kizárólago-
san profán vagy kizárólagosan szakrális költeménynek tekinteni. 
Még akkor sem, ha a nyugati mellett egyedül a kínai kultúrkör tu-
lajdonít objektív realitást a világi dolgoknak, hiszen a tárgyi való-
ságot ezen hasonlóság ellenére a kínai ember úgy szemléli, mint a 
szakrális alap (a tao) megnyilatkozását. Tehát nem úgy, mint a 
nyugati ember, aki abban önmagában fennálló, Teremtõjétõl füg-

15
getlenedni képes realitást lát.  A haiku az egységélmény szelle-
mében született keleti költemény, amelynek az esszenciális tartal-
ma kivétel nélkül mindig szakrális tartalom. Amint már megvilá-
gítottuk, ezt a tartalmat a vers háttérüzenete fejezi ki kimondatla-
nul. A haiku konkrét anyaga, a szöveg, amit olvashatunk, a vers 
profán jellegének számít az egységélmény szellemében értve, a 
szakrális üzenet kinyilvánítójának. Az alkotás szemszögébõl ta-
lán könnyebb lesz megértenünk ezt a haikuban rejlõ, összefonódó 
kettõsséget. A költõ tudata meditatív ráhangoltságában a világit, a 
numinózus (tao) kinyilvánítóját szemlélve bepillantást nyer a 
szakrális területére. Szavakba foglalja ezt az élményét, vagyis 
formába önti azt a tudata kiélezettségében áttetszõvé lett világit, 
aminek látványa a spirituális fölismeréshez segítette. Eszébe sem 
jut, mint ahogy hasonló esetben a nyugati tenné, hogy a spirituális 
élmény tartalmát próbálja meg szavakba önteni, hiszen tisztában 
van vele, hogy a metafizikai túllép a fogalmak kifejezõerején. Ér-
zékeltetni kívánja a metafizikait. Utat mutat az élmény megta-
pasztalása felé, nem pedig elmeséli azt, amint azt hasonló esetben 
a nyugati alkotó tenné.

Valamilyen formában mégis fennáll a megkülönböztetés a 
szent és a világi területe között Kelet tradicionális kultúráiban is: a 
célt tekintve. A fáradságos törekvések tapasztalata bölcsességgé 
érlelõdve világossá tették, hogy a végsõ metafizikai cél csak ke-
vesek életküldetése lehet. Az a szûkebb kapu. Ennek a belátásnak 
köszönhetõen az üdvtanokat nagyon hamar kétrétegûvé alakítot-
ták. A tág kapun járóknak rituális külsõségekben gazdag, követel-

13 
Az õt betöltõ tartalom, az arisztotelészi forma, kezdõ- és végponttal, 

vagyis okmagyarázattal és céltudattal látja el a tiszta potencialitást, kira-
gadva ezzel azt a kaotikum formálatlan világából.
14 

Vegyünk ezzel kapcsolatban egy egyszerû példát. Lényegiségünket, 
esszenciánkat nevezzük el A-nak. Nyilvánvaló, hogy mi akkor is A-nak 
fogunk számítani, ha ezt nem tudatosítjuk magunkban. De hogy tudato-
síthassunk, vagyis hogy megismerjük A-ságunkat, ahhoz nélkülözhetet-
len lesz a profán, kinyilvánító, lunáris elem. Keleten ezért tekintik a Hol-
dat a tudat, a tudatosítás szimbólumának és a megismerés eszközének. A 
tudat eszerint a tudás testisége-anyagisága a matéria arisztotelészi értel-
mében. A Hold egyébként a haiku egyik legkedveltebb metaforája, ab-
ból az egyszerû ténybõl kifolyólag, hogy a japán költemény elsõdleges 
programcélja az önmegismerés.

15 
Nyugaton ennek az alapelvnek köszönhetõen alakulhatott ki fokozato-

san kibontakozva a materialista, s annak ellentéteként az idealista gon-
dolkodás. A keleti szemlélet szakrális-profán egységélménye kapcsán 
materializmusról és idealizmusról beszélni teljesen alaptalan.
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ményeiben azonban alacsonyabb mércét alkalmazó vallásosságot 
hoztak létre, míg a szûk kapun járóknak, a spirituális diszpozíció-
juk alapján többre hivatottaknak, titkosított, misztikus formában 
õrizték meg az eredeti üdvcélt, s a rigorózus szabályok betartásá-
tól tették függõvé az ide vezetõ utat.

A kínai kultúrkörben egyedülállóan a kétrétegûség két külön-
bözõ vallást hozott létre: a taoizmust, a titkos, misztikus tan meg-
szólaltatóját, és a konfucionizmust, az õsök tiszteletének a rítusai-
val átitatott világiasabb célú hitrendszert. A létezés (léttörvény-
ként megnyilatkozó) alapjára rákérdezõ (kínai) metafizikus kere-
sésen belül az egész létezést irányító legmélyebb lényeg meg-
ismerését határozta el a taoizmus. Ezzel szemben a világiasabb 
célkitûzésû konfucionizmus ugyanezt a léttörvényt csak az ember 
világában, a nooszférikus létezésben, a társadalomban kutatta. 
Idõvel, ahogy egybekötöttségük tudata egyre inkább elhomályo-
sult, mindkét irányzat kifejlesztette a saját kétrétegûségét. A misz-
tikus taoizmus létrehozta népszerû, rituális változatát, a taoista 
vallást, a konfucionizmus pedig a maga neokonfucionizmusnak 
elnevezett misztikus megközelítését.

A haiku õshazájában, Japánban, a népszerû vallás szerepét a 
sintó, míg a legvégsõ célt kitûzõ misztikus üdvtan szerepét a zen-
buddhizmus foglalta el. Habár itt is történtek, s történnek ma is 
olyan törekvések, amelyek a két vallás teljes szétválasztását cé-
lozzák. Ez megkövetelné, hogy kifejlesszék a maguk kétrétegû-
ségét. Ezek a célkitûzések Japánban nem bizonyultak olyan sike-
resnek, mint Kínában. Itt továbbra is érvényesnek tekinthetõ az a 
nyugati számára felfoghatatlan, ellentmondásosnak tûnõ kétréte-
gûség, hogy a metafizikai keresés világiasabb és misztikusabb ol-
dalát két különbözõ hitrendszer elégíti ki. A gyakorlatban ez úgy 
néz ki, hogy egy templom két vallásnak nyújthat otthont, s egy ja-
pán zavartalanul hódolhat a sintó isteneknek, miközben buddhis-
tának vallja magát. Ezt a kétrétegûséget a haiku is tükrözi: ahol a 
világiasabb metafizikai kérdések, az emberség problematikája a 
téma, ott a vers a sintó és a konfucionizmus eszmevilágát hirdeti; 
ahol viszont a legvégsõ titkokra kérdez rá, ott már a zen a hang-
adója.
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A HAIKUBAN MEGNYILATKOZÓ KELETI VISZONY 
AZ ALAPKÉRDÉSEKHEZ

Lényegi különbség mutatkozik abban, ahogyan a két kultúr-
kör a mûvészi kifejezést megközelíti. A nyugati mûfilozófia ábrá-
zolásának hogyanja, vagyis módja és eszközei a fölidézést szol-
gálják. A nyugati költõ például a megélt tartalmat versmondatok-
ba foglalva próbálja közvetíteni a befogadónak. Szavai mágikus 
hatalmával igyekszik kiváltani a katarktikus élményt. A keleti 
költõnek eszébe sem jut, hogy leírja azt, ami eleve leírhatatlan. Az

írásra ösztönzõ metafizikus tartalmat kimondatlanul, mint háttér-
üzenetet foglalja a versébe. A versmondatok itt csak útjelzések, 
emlékjelek. Mint költõi eszközök, a katalizátor szerepét töltik be: 
segítenek a befogadót eljuttatni a megéléshez. Nem közvetíteni 
hivatottak a megélést, mint a nyugati ábrázolásmód szeretné, csu-
pán aktivizálják az adott tárgyban az egységtudat látásmódjának 

16
emberi képességét.
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A nyugati mûalkotás hogyanja, módszere és eszközei a mi-
mézist szolgálják. Természetesen a különbözõ területeken a mi-
mézis más-más formában nyilatkozik meg: az érzékek területén 
mint utánzás, a gondolkodás terepén pedig mint tudás-értelmezés 
(mint szavakba foglalt gnózis). A keleti mûalkotás a gnózist nem 
kívánja szavakba önteni, az érzékelést pedig gyökerében próbálja 
tetten érni. Ebbõl kifolyólag nem mond sem okosakat, sem szépe-
ket, hanem segít rádöbbenni a valósra és a szépre.

A miért kérdésére, vagyis az okra és a célra nézve is teljesen 
eltér a két kultúrkör mûfilozófiája. Így például az alkotás ösztön-
zõje (a költõ élménye) és íráscélja (a befogadó katarktikus átélé-
se) a nyugati költeménynél szavakba foglalt, versbe csomagolt 

17
tartalom. A katarzist  a nyugati befogadó a mû helyes interpretá-
ciójának köszönheti. Ezzel szemben a keleti költõ meg sem pró-
bálkozik az írásra ösztönzõ metafizikus élmény mûbe csomagolá-
sával. Az élményt kimondatlanul, háttérüzenetként kapcsolja al-
kotásához. Más szóval verse csupán metaforája a költõi élmény-
nek. A katarzist a keleti mûélvezõ a saját meditatív ráhangolódá-
sának köszönheti.
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A katarzis azonosságélmény. Onnan ered, hogy a befogadó a 
benne honoló szépre (harmóniára), jóra (tisztaságra) és igazra 
(valóra) ismer a mû kapcsán. Azonban egészen máshogyan jut el 
ide a keleti és a nyugati. Az elõbbi, aki a meditatív ráhangoltságra 
hagyatkozik, magából kiindulva ismer rá arra, amit a mû háttér-
üzenete érzékeltet. A megfelelõ elmeállapot hiányában képtelen 
értelmezni a mûvet. A nyugati épp ellenkezõleg, a mûbe csoma-
golt szépben, jóban vagy igazban utólagosan ismer magára. A ke-
letinél tehát a valóság tudatából kiindulva értelmezõdik a mû, míg 
a nyugatinál a mûbõl kiindulva értelmezõdik a valóság. A keleti 
mûalkotás célja a(z ön)tudatosítás, míg a nyugatié az önismerés. 
Az elõbbi egy végleges, lezárt állapot megerõsítése, míg az utóbbi 
egy a végsõ kiteljesedéséig tartó folyamat. Az elõbbi passzív és 
befogadó, az utóbbi aktív és megvalósító. Vagyis az elõbbi a nõi-
es, az utóbbi a férfias élménymegélés. Katarzisnak teljes joggal 
pusztán a férfias módszer nevezhetõ, hiszen azt éljük át úgy, mint 
a tisztaság, a harmónia és a tudás megvalósítását. A nõies mód-
szerben ezek a tartalmak adottak, az élményben csupán megerõsí-
tést kapnak.

Az eltérést egyszerû nyelvi fordulattal úgy is kifejezhetnénk, 
hogy a nyugati befogadó az ábrázolásban éli meg az azonosulást 
(a széppel, a jóval és az igazzal), mert a nyugati mûvész az élmény 
tudatos kifejezését, mûbe csomagolását végzi el; míg a keleti mû-
vész az azonosulásból kiindulva ábrázol, mint ahogy a keleti be-
fogadó is ugyanonnan kiindulva értelmez. A nyugati részvétel az 
alkotásban, mind a mûvész, mind a befogadó részérõl, tudatos, 
férfias erõfeszítést igényel. Ezzel szemben a keleti részvétel az 
alaptermészetbõl való kiindulást, a kiüresedett elmét követeli 
meg. Ám aki hozzászoktatta tudatát az aktivitáshoz, annak ezt az 
állapotot „elérni” csöppet sem könnyû! Sokkal nehezebb, mint 
bármilyen erõfeszítés, bármennyire fájdalmas és reménytelennek 
tûnõ is legyen az.

16 
Ez a tartalomnak való alárendeltsége miatt a keleti mûalkotást kevésbé 

fenyegeti a formalizmus, a stilisztikai túlburjánzás veszélye. A túlbeszé-
lés és a cicomázás ebben a mûfilozófiában azonnal leleplezõdik, mint 
mûromlás. A nyugati mûalkotás viszont az esztétikus igényû megfogal-
mazás hevületében könnyen beleeshet az öncélú, formális szépelgés és a 
túlbeszélés csapdájába. Emellett az is elmondható, hogy a nyugati, mi-
mézisre épülõ mûalkotás kifejezõi kényszerébõl következõen némiképp 
mindig független az írásra ösztönzõ tartalomtól. Az alkotás annak egy-
fajta mása, önmagában szemlélve azonban külön szubsztancia. Ebben a 
különállóságában nyeri el a jogát az öncélú, formalizáló esztétizálásra. A 
keleti mûalkotás viszont nem utánzata, hanem metaforája a jelezni kí-
vánt metafizikus tartalomnak. (Amint már említettük, az egész keleti 
mûalkotást egy összetett metaforaként kell fölfogni.)
17 

A tragédiára alkalmazott arisztotelészi fogalmat itt kitágított értelem-
ben használom: mint általában vett mûélményt. Különbözõ területeken 
természetesen a katarzis is más-más formában nyilatkozik meg: az eti-
kusban mint megtisztulás-érzet; az esztétikusban mint gyönyör; az intel-
lektuálisban mint megvilágosodás-élmény.



86 87

Hatalmas Hajnal!
Elmúlt idõk szele száll
a fenyõkön át. 
           

*
         

Harangszó hallgat;
esti virágillatok
viszik még tova.
            

*
     

Ecsetek nélkül
fest hajlongó füzeket
a tavaszi szél.
           

*
        

Tavaszi éjben,
a templomsarok mélyén
valaki térdel.
           

*
         

Mikor kertemet
söpörtem, kaméliák
kelyhei hulltak.
             

*
      

Templomharangra
szállt a pillangó és ott
nyomban elaludt.
         

*
         

Egész nap hulltak
a cseresznyevirágok,
most est közeleg.
        
 

Uedzsima Onicura (1661–1738)

Macuo Basó (1644–1694)

Szarjú (17. század)

Macuo Basó (1644–1694)

Sida Jaha (1662–1740)

Josza Buszon (1716–1784)

Miura Csora (1729–1781)

HARMATCSEPP MAGÁNYOS ÍZE
     

JAPÁN HAIKUK

*
   

Narancsszín izzás
a tó fölött, s szúnyograj
keringõ tánca.
            

*
        

Megérintette
horgászzsinegével a
nyáresti holdat.

           

*
       

Villámfény! és a
bambuszlevelekre lágy
harmatvíz csöpög.
           

*
             

Mélyen a vízben,
uszonyát mozgatja a
ponty, ha álmodik.

Hó–ó (?–1917)

Fukuda Csijo–ni (1701–1775)

Josza Buszon (1716–1784)

Morikava Kjoroku (1656–1715)

Hatalmas Hajnal!
Elmúlt idõk szele száll
a fenyõkön át. 
           

*

Harangszó hallgat;
esti virágillatok
viszik még tova.
            

*
     

Ecsetek nélkül
fest hajlongó füzeket
a tavaszi szél.
           

*
        

Tavaszi éjben,
a templomsarok mélyén
valaki térdel.
           

*
         

Mikor kertemet
söpörtem, kaméliák
kelyhei hulltak.
             

*
      

Templomharangra
szállt a pillangó és ott
nyomban elaludt.
         

*
         

Egész nap hulltak
a cseresznyevirágok,
most est közeleg.

Uedzsima Onicura (1661–1738)

         

Macuo Basó (1644–1694)

Szarjú (17. század)

Macuo Basó (1644–1694)

Sida Jaha (1662–1740)

Josza Buszon (1716–1784)

Miura Csora (1729–1781)
        
 

*
   

Narancsszín izzás
a tó fölött, s szúnyograj
keringõ tánca.
            

*
        

Megérintette
horgászzsinegével a
nyáresti holdat.

*
       

Villámfény! és a
bambuszlevelekre lágy
harmatvíz csöpög.

*
             

Mélyen a vízben,
uszonyát mozgatja a
ponty, ha álmodik.

Hó-ó (?–1917)

Fukuda Csijo-ni (1701–1775)

           

Josza Buszon (1716–1784)
           

Morikava Kjoroku (1656–1715)
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*
          

Mily szûzi a csend!
Gesztenyelevél süllyed
a tiszta vízben. Sóhaku (1649–1722)
       

*
           

Ebben a kicsiny
integetõ fûszálban
lakik a hûs szél. Kobajasi Issza (1763–1828)
       

*
         

Bogáncs harmata;
ha egyszer lehullik: csak
egyszerû víz lesz. Fukuda Csijo-ni (1701–1775)
          

*
         

Tiszta harmatcsepp –
sohasem felejtem el
magányos ízét. Macuo Basó (1644–1694)
           

*
       

Kacsa bukott fel;
s mindaz ott lenn a vízben,
szemeiben ült. Jósó (1662–1718)
         

*
       

Nézd, a telihold
az esti ég zöldjére
fenyõfákat fest. Hattori Ranszecu (1654–1707)
           

*
        

Ollóm közelít
a fehér krizantémhoz
s tétován megáll. Josza Buszon (1716–1784)
       

*
       

Ha a hold ragyog,
emberekké válnak a
madárijesztõk. Maszaoka Siki (1867–1902)
       

89

*
         

Kék szitakötõ –
ábrázata semmi más
csupán nagy szemek. Csiszoku
       

*
       

Holdat merítek
fel csészémmel s kiöntöm
a vízzel együtt. Rjúho (1601–1672)
         

*
         

Tarka varjú szólt,
és aztán nem szólt többé
az esti hóban. Uszuda Aró (1879–1951)
         

*
        

A jéghideg hold
a fák árnyékával ír
a hómezõre. Otani Kubucu (1875–1943)

Összeállította és hollandból fordította: Horváth Ödön
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festék tömíti
a vászon pórusait
fenék domborul

           

*
        

félkörbe hajló
kecses formaív – kopott

szõrszálak tánca
         

*
     

kõvé dermesztett
holdbéli táj – keretbe

foglalt képzelet
         

*
      

állványra szegzett
hószín lepel zöldellõ

dombot álmodik
         

*
        

feszes bársonyból
buggyanó keblek halma

csendélet-tökély
             

*
          

a csúcson túl lágy
lankák terülnek – rejti

a csípõvonal
         

*
     

a köldök tiszta
tengerszemében csillan

az ormok árnya

CSÍK MÓNIKA
     

HAIKUK A FESTÉSZETRÕL

*

ékszerek halma
a takarón – alatta
pompás põreség

       

*
         

aranyba hajló
dûnék egymásutánja

útban a csókig
       

*
       

torzóban maradt
a hegy kopár gerince

a múzsa halott
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(virradat)

ne félj, az éj már
híguló tinta, s mint a
bánat, kifakul
         
(vers)
           

tizenhét szótag,
tizenhét lassú lépés 
a nagy csönd felé
           
(angyal)

lám, szárnya sincs már,
csak türelme, mosolya,
örök feleség
          
(madár)

dalod még  hallom,
de szemem már nem talál,
üres benn az ég
           
(pillangó)
          

míg itt van, szemem 
szivárványa, ha elszáll, 
lelkemen árnyék
             
(paradoxon)
    

versed, mondd, mit ér?
hol az értés kezdõdik,  
eltûnik a szó

JOEL KHA
      

TÖREDÉKEK

(perelés)

te az vagy, aki
vagy, de én mért vagyok, ha
aztán nem vagyok

(számadás)

még annyi minden
ami kell, s amit lehet,
már oly kevés
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(hegyrõl) 
        

immár lefelé 
járok, bakancsom alatt
csikorog a szó
        
(ölelés)
         

összefonódó
törzs és ág, de két gyökér,
s gyümölcsünk is más
         
(fészek)
         

tollpihe libben,
elmenõk hûlõ nyomát
kapkodja a szél
           
(magány)
           

szék, szék elõtt fal,
falon tükör, tükörben
arc, arcon halál
          
(havazás)
           

éjbe öltözöm:
fekete kabátomra 
izzó csillagok
           
(pók)
                        

hátán keresztje,
körbefut, fénysugárból
szövi a halált
           
(idõ)
                        

pereg a homok,
vállamon nõ a dûne,
fogy a levegõ

95

(tanítvány)

csak lámpa vagyok,
búra, olaj és kanóc,
a fény az Övé

(születésnapomra)
         

pillanatokként
múló évek helyett már 
csak hetek, napok,

saját romjaim
felett állva csodálom,
milyen szép vagyok
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A bodza ága
minden lépéssel zöldebb:
túl leszünk rajta.
          

*
     

Játssz felhõimmel,
emeld magad nyár fölé,
óvjon hûvösöm.
      

*
            

A gáton ketten,
jobbról a város dagad,
balról a folyó.
        

*
             

Ölig ér, állig.
Tavaszi áradás hor-
daléka leszek.
     

*
       

Dombok és lankák,
folyó. Völgybehordó szél
templomromot bont.
        

*
       

Nap-útra tért szív
fénybe halt, kereste a
jövõ árnyait.
       

*
         

Nézd, tótükör, mi
tavaszt többszöröz, és le-
húz a magányhoz.

NAGY FARKAS DUDÁS ERIKA
  

JELENLÉT

*
       

Fehérben a fák,
a szó helyett virágok.
Ágakon a csend.
          

*
       

A kép elring a
tájban, ébred mi holt volt:
zöldje emeli.
         

*
         

A föld behorpadt,
visszaadta tükörként
öreg arcomat.
         

*
         

Áll és feketül,
gyökere mélységig ér,
felhõkbõl hajol.
           

*
          

Nézem a követ,
te és én vagyunk ketten,
ébredõ sziget.



98 99

(képmás)

Tenger vizének
tükrében, sápadt Holdra

is Nap-arc nevet.

(emlék)

Kavicsok közé
cseppenõ könnyek által

elmorzsolt idõ.

(nyomok)

Hó-barázdákat
szánt a téli napsugár

a sírhantokon.

(tao)

Halk koppanással
földre hulló makk a fán

nem maradhatott.

(cseppenként)

Idõtlen pózba
dermedt cseppkõszobrokat

épít az idõ.

(memento)

Sárba taposott
madár sírköve csupán
bakancs-talp nyoma.

BÓDAI-SOÓS JUDIT
   

ELMORZSOLT IDÕ

(porszem)

Egy könnycsepp volt, mely
porrá száradt a közöny

sivatagában.

(ciklus)

Éjben fogan a
hajnal, majd nappallá nõ

és alkonyként hal.
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Tavasz

Odébbáll a tél;
utolsó fehérsége
a hóvirágon.

Harmattól fényes
a végtelen mezõ az
ég kapujáig.

Frissen felásott
föld szagát hozza a szél;
árad a tavasz.

Tócsa tükrében 
hosszú lábakon járkál
a fakerítés.

Alighogy rákezd
a szél, pitypangok válnak
földönfutóvá.

Magot vet az ég;
madarak röppennek fel
magányos fáról.

Nyár

Füstölög a hegy, 
oly erõvel érkezel,
zengõ pirkadat.

HORVÁTH ÖDÖN
        

 ÉVSZAKOK

Zuhog az esõ;
gólyalábon jár az ég
a mezõk felett.

Nyár mûvészete; 
saláták fodrát hernyó
csipkézi körül.

A gesztenyefa
lombja alá hasalva
hûsöl az árnyék.

Tikkasztó hõség
szárít egy csöppnyi legyet
a pókhálóban.

A Duna tükrén
arany hidat ver a nap
a fûzfák mögött.
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Õsz
           
Vajúdik a nyár, 
mikor a dió burkát
széjjelrepeszti.
         
Kenyér-meleg õsz;
vadászkürt öblös hangját
hozza a távol.
         
Leszállt az alkony;
fehér tornácon körben
paprikafüzér.
           
Lassan leveti
sárga köpenyét az õsz,
s szélre akasztja.
                                                 
A szemhatárt köd
csente el, csak a templom
keresztje látszik.
               
Számtalan könnyet
ejt az õsz kint. Bent gyertyám
sírja el magát.
           

Tél
           
Néhány varjú ül 
a templomkereszten; lágy
felhõk vonulnak.
           
Az elsõ hó ott
maradt érintetlenül
kilincsem gombján.
                                                             
Egyenletesen
darabolja a csöndet
az ingaóra.

103

Elered a hó; 
gyászkocsi és gyászmenet
egyre fehérebb.

Téli fényben nád
árnyékai a havon
s madárláb nyoma.

Gyertya lecsorgó
csöppjei tanúskodnak
az elmúlásról.
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Két kéz bontja ki
papírjából éjszakánk

öntudatlanát.
               

*
       

Földre bámulok,
a fûszál kicsiny kobold,

éles, mint a kés.
      

*
     

Megfagyott holló –
a fehér a gyász színe,

fenyeget a hó.
      

*
     

Fennakadt a fán,
röptében egy gondolat

ággá lényegült.
  

*
     

Körte kandikál
lombon át bizalmasan,

mint a kisgyerek.
       

*
     

Furcsa a remény:
szavára a semmiben
mégis fennmaradsz.

      

*
    

Néha fut az éj,
és habos felhõnk csak áll

mozdulatlanul.

SCHWAMM FANNI
   

MÉLYCSEPPEK

*
      

Élénk volt a dal,
mintha selymes április

szõtte volna át.
    

*
        

A homály megül
eozinzöld álmaink

mélyedésein.
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alkonytájt néha
néma sóhajok úsznak

a vizek felett
    

*
    

padunk csendben vár 
holdszínû álommadár

ül most ugyanitt
       
*

      

sír már a felhõ
orrán esõcsepp reszket

s a fény leomlik
     

*
       

tegnap ittmaradt
a bemozdult fényedtõl

tompult szépia
         

*
      

feledés ébred
a kimondatlan szókban

reszketõ bûbáj
        

*
   

a lomb rejt bogyót
s mint titkos ígéretet

bogyó rejt lombot

BOGÁTI-BOKOR ÁKOS
   

RESZKETÕ BÛBÁJ

A TELJESSÉG VÁZA  
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Darvasi Lászlót mindig érdekelték az õrültek, a furcsák, a külö-
nösek, az érdekesek, az egyediek, a veszélyesek. Már a novelláiban 
is olyanokkal történtek a dolgok, akiket a fenti jelzõk valamelyikével 
jellemezhetnénk. Például a kedvencemben, A Zord Apa, avagy a 
Werner-lány hiteles történetében mennyi ilyen figura van! A Mada-
me, Mosolygós Mici, Werner Ignác, Magyar Imre...

De kár is folytatni a felsorolást, egyáltalán, felsorolásokkal pró-
bálkozni, azt remélni, hogy így majd eljutunk valahová, valamiféle 
lényeghez. Mert a lényeg éppen az, hogy a felsorolások nem árulnak 
el semmit arról az áradó, mágikus, mesei, operai, isteni és ördögi bes-
tiáriumról, amely mindig is ott kavargott a Darvasi-prózában s ezt a 
nagyregényt várta, hogy végre-valahára többfelvonásos és lenyûgö-
zõ formát találjon. Mert egyfelõl a Virágzabálók nagyregény és nagy 
regény, egy írói attitûd, egy írói kavargás, örvénylés, keresés csodá-
latos medre, másfelõl a „várta” igét nem úgy értem, hogy az eddigi 
írások „elõzmények” lettek volna, a beteljesülés ígéretei csupán, ha-
nem úgy, hogy az olvasó, aki ez esetben én vagyok, de azt hiszem 
más nevében is beszélhetek, alig is gyõzte kivárni, hogy mindaz, 
amit fentebb próbáltam fejtegetni, több száz oldalon áramoljon és so-
dorjon magával mindent, minket is.

„A líra a középpont felé törekszik”, mondta Darvasi Kolozsvárt, 
amikor Balázs Imre József arról kérdezte, miért fordult el a versektõl. 
Nos, itt nincsen középpont felé törekvés, mert középpont sincs, nin-
csen egyetlen, jól megbízható történet, ami viszont arra enged követ-
keztetni, hogy Darvasi szerint soha és sehol nincsen ilyen, a pontos és 
elvágólagos tudósok éppúgy eljárnak a sovány kurvákhoz, mint a ha-
talmas élethabzsolók vagy mint a fehér árnyékok, másfelõl ezt onnan 
lehet tudni, hogy a sovány kurva remekül rajzol és minden férfit le-
rajzol, aki megfordult a lepedõjén, ez viszont abból derül ki, hogy az 
asszony, akinek mindhárom férfival viszonya van, s az egyik maga a 
férj, elmegy ehhez a lányhoz és felfedezi a rajzokat, azaz a neki ked-

DEMÉNY PÉTER
       

SODOR A TISZA SZÉTFELÉ...

ves arcokat is legott, és féltékeny lesz, õ lesz féltékeny! és így tovább, 
lehetne folytatni ezt a felsorolást is, mert ebbõl sem az derül ki, mi-
lyen a világ és benne a szereplõk, legfeljebb az, hogy ez egy olyan vi-
lág, amelynek meghatározásával, leírásával meg sem kell próbálkoz-
ni, illetve meg kell, hiszen a Virágzabálók semmi mást nem ír le, mint 
ezt a próbálkozást, de a próbálkozásban az a tudás is benne rejtezik, 
hogy „nem lehet a dolgok végére járni”, ez a világ ilyen, szabályelle-
nes, de nem lázadásból, amiben mindig ott kísért a humortalanság ve-
szélye, hanem nagyon is sok humorral, lazasággal, nagyvonalúság-
gal.

A magam részérõl
ezt tartom a regény 
egyik fantasztikus telje-
sítményének (nem sze-
retnék visszafogott len-
ni, nem érdemes), ezt, 
ahogy a humornak, a la-
zaságnak, a nagyvona-
lúságnak, a legyintésnek 
formát ad, mert, hogy 
úgy szóljak, ahogy e mû-
ben sokan s ahogy az 
életmûben még többen, a 
legyintés olyan, akár a 
látható szél, nem tudod, 
mikor fuvallat csupán s 
mikor orkán, amely 
nemhogy a várost, de a 
megyét s az országot is 
elpusztítja, ezért aztán 
vigyázz, kritikus, a le-
gyintéssel!, de az író 
nem vigyáz, illetve úgy 
vigyáz, hogy szinte ész-
revétlenül, hatszáznál is több oldalon folyton csak legyint és legyint 
és mégis ott a fontos, ott a kevésbé fontos, ott a személyre szabott fon-
tos és a mindenki számára fontos, ott a szerelem, a szeretet, a szü-
lõség és a gyerekség, a tudomány és a szenvedély fontossága, de nem 
receptesen, elõírásosan, hanem úgy, hogy bár érezzük, hogy ott van, 
leírni nagyon nehéz mégis.

Darvasi László: Virágzabálók.
Magvetõ, Budapest, 2009
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„Harsányan veri az asztalt, táncol rajta, bömbölve énekel, hazug 
bókokat sugdos a kocsmárosné tarkójára, de a lelke kétségbeesetten 
kapkod valami könnyebbség után. Harsány, kihívó férfit látott a világ, 
aki szertehahotázza könnyeit, de néhány pillanat múlva oroszlánként 
bömböl. Sokan vadregénynek gondolhatták az életét, ám õ mindig 
úgy érezte, szenvedésre ítéltetett, már a földön nyalogatja a gyehenna 
tüze, nagy és erõs teste a szenvedés háza, a lelke pedig a tûz, mely ön-
magát égeti.” Ilyen részlet számtalan van a könyvben, s az ilyen rész-
letekbõl derül ki, mennyi titok van és lehet még, s hogy bár sok felfa-
kad, sok az olyan is, amelyik bent ragad. Csapkodások, kurjongatá-
sok, kalandozások és valami, ami folyton fut és olykor elérik, de meg 
soha nem fogják, be soha nem zárják, meg soha nem fejtik. „...rácso-
dálkozik, mert észreveszi. Mert meglátja, mert átérzi, mert konstatál-
ja. Rácsodálkozik, miközben szerintem tudja is. És ez egyáltalán nem 
könnyû dolog, ez egy igencsak bonyolult dolog, próbálja ki, akinek 
kedve van hozzá.” – mondja Darvasi Kántor Péter hatvanadik szüle-
tésnapján, és ennél világosabb öndefiníciót aligha olvastam. Renge-
teg rácsodálkozás ez a próza, rengeteg átérzés, konstatálás és renge-
teg tudás, ami nem a laposság, a skatulya, a merevség, hanem a ta-
pasztalat és a bölcsesség felé visz vagy inkább abból származik. An-
nak tudása ez, hogy hiába minden tudás és mellette annak tudása is, 
hogy nem úgy kell hozzáállni, hogy vajon hiába-e vagy sem. Hanem 
inkább úgy, hogy amíg kereshetünk, addig semmi sem hiába.

Mert szép – és ez is olyan erõvel van mondva itten, ami nem min-
dennapi egyáltalán. Az elsõ mondattól az utolsóig szép és nem az 
erõlködéstõl, a mesterségtõl, az ötvösségtõl és a cifrázástól, bár per-
sze látszik, van ötvösség és tudja cifrázni. Attól szép, ahogy lüktet és 
mégis összeáll; ahogy nem tudjuk, hogy Pelsõczy hajója valóság 
vagy roncs csupán, amelyrõl Klára elhitte, hogy úszik a Tiszán. „De 
jegyezd meg, Szép Péter, pislogott a véres szemével, hogy aki ilyen 
sokáig képes egy álmot ébren tartani, az nem senki!”. Talán itt van a 
megfejtés egyik aknája, ebben a mondatban. Ami álmot elhittek, az 
annak számára, aki elhitte, valóság – ezért szép és hiábavaló a való-
ság, a lényeg és egyéb ilyen dolgok után kutatni. És persze tudtuk ezt 
is, minden még bonyolultabb hát, mert az derül ki és nem újdonság ez 
sem, hogy egy történetbe rejtett, egy történettel gomolygó igazság 
erõsebb és sokértelmûbb, mint az, ami szülõi, tanári vagy szomszédi 
szónoklatokkal érkezik.

A karnevál nyüzsgése egy pillanatra sem hagy alább, folyton tör-
ténik valami, valaki folyton kíváncsi valamire, amirõl úgy hiszi, csak 
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vele történhet meg, és mert így hiszi, csak vele történik meg valóban, 
ha mással is megtörtént, akkor is. Darvasi szereplõi úgy egyediek, 
hogy a szálak a legváratlanabb helyeken futnak össze, akár egy kri-
miben, mely mûfaj amúgy sem idegen a Virágzabálók írójától, mint 
éppen A Zord Apá…-ból is tudjuk, s ez az írás talán nem véletlenül 
van éppen Ilia Mihálynak ajánlva, ahogy a regény is lehetne. Hiszen 
egyfelõl mirõl híres Ilia Mihály? Arról, hogy mindenkivel levelezik, 
boldogról és boldogtalanról tudja, hol érhetõ el és mivel foglalkozik 
most, aki boldogtalan, rögtön boldoggá válik, ha Ilia üzenete eléri. 
Aki pedig mindenkivel levelezik, az váratlanul felfénylõ igazságok 
birtokába juthat, mint mindenki ebben a regényben és legfõképpen az 
olvasó. Másfelõl arról híres Ilia Mihály, hogy szegedi, mindenkivel 
való dús levelezése dacára elsõsorban szegedi. És a Virágzabálók 
azért is szép, mert annyira lokálpatrióta. De nem úgy, hogy folyton 
azt olvashatjuk, „Szeged szép”, „Szeged csodálatos”, „Szeged nagy-
szerû”, hanem úgy, hogy ezek a hol torokszorítóan, hol torokszaba-
dítóan szép történetek nagyrészt éppen Szegeden esnek meg, és aki 
kicsit is ismeri a várost, az elõtt megjelenik, amikor Klára sétál az 
anyjával vagy az apjával, amikor egy kisgyerek papírsárkányt röptet 
a Kárász utcán. És mint annyiszor az irodalomban, a legszemélye-
sebb képes a legegyetemesebbé válni és így minden olvasó szegedi-
vé. Miért, te nem vagy szegedi? Na látod.

Ilyen könnyedén legyintve, ilyen természetesen mondja a könyv, 
hogy nincs megoldás, csak keresés van. Ha kiderül, hogy Schütz bá-
csinak ki a lánya, attól még nem oldódik meg semmi, attól Schütz bá-
csi csak még rettenetesebb rejtéllyé válik, nem képletté, aki mindenki 
számára egyértelmû. Hogy erõsödjön a regénynek ez a jellege, talán 
azért van a Fûmuzsikus, Mama Gyökér, Féreg úr és Levél úr, talán 
azért a cigányok. Mert aki többszáz évet élt, azt hogy értse meg az 
ember?! És akinek igazmondója van, mint Gilagóg vajdának, azt 
végképp nem érti senki, mert az Igazmondó Habred nem mond, nem 
állít semmit, minduntalan azt követeli: „Adjatok pénzt!”, amíg agyon 
nem lövik és nyomorultul el nem pusztul.

Ez a regény azért is rokonszenves, mert nem kell ideológiát olvas-
ni rá, hogy remekmûvé váljon, ahogy nemrég is tették több kötettel. 
És nemcsak nem kell, nem is lehet: a Virágzabálók lesöpri magáról az 
ilyesmit. A fantázia, az álom, a szabadság, a mágia, a nagyvonalúság 
világa mûködik benne, mintha a Sivatag virága írta volna, Pelsõczy 
meg fölé hajolva nézett volna a papírra.

Igencsak bonyolult dolog ez, és Darvasi László megpróbálta.
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Egy kiégett, a lét hiábavalóságának súlya alatt megroppant, 
alkalmi lektorálásból tengõdõ filozófus egy berlini kocsma kö-
zömbös magyar pultosának mesél egy történetet, amelynek részle-
teit egy gyakran elnémuló angol tolmács közvetítésével hallotta 
spanyol elbeszélõtõl. Extremadura utolsó farkasának gyászos vé-
gérõl mesél, elbeszél, átír, továbbír, javít, helyesbít, túlbeszél, a 
nem túl érdekfeszítõ történet elmondása során fejben minduntalan 
újra felépíti az elbeszélést. Ami végül egyetlen mondatban, egyet-
len novellában, egyetlen könyvben ölt testet.

Amennyiben parabolaként olvassuk Krasznahorkai László Az 
utolsó farkas címû, 65 könyvoldalt kitevõ novelláját, az ugyanazon 
a történeten belül mûködõ nyelvek utalhatnak az Európai Unió 
többnyelvûségére, a berlini utcák lepusztultsága a kor értékvesztõ 
létmódjára, az utolsó vemhes farkas pusztulásának idõpontja – 
1989 – a magyarországi rendszerváltásra, Extremadura pedig, mi-
ként nevében is jelzi, valamin kívüli, valamifelé globalizáció elõtti, 
vagy talán soha nem is létezett aranykor rezervátumára, ahol be-
szélõ neveket viselõ farkasokat gyilkolnak, Immaculadát és Jesúst, 
arról nem is beszélve, hogy a történetben szereplõ, különbözõ nem-
zetiségû személyek magatartása, beszédmódja, létszemlélete is pa-
rabolikus tartalmakba önthetõ. A példázatban az utolsó farkas, 
amivel kapcsolatosan kiderül, hogy voltaképpen farkaspárról, egy 
falka utolsó, vadászok és csapdák között is túlélõ példányairól 
szólnak a mesék és legendák a csodálatos spanyol tartományban, a 
globalizáció veszteseinek metaforája: népeké, csoportoké, nemze-
teké, fajoké, a sokszínûségbõl kihullóké, a beilleszkedést elutasító-
ké, a beilleszkedésre lehetõséget nem kapóké. Ugyanígy lehet min-
den áldozat jelképe, és ezáltal a gyûlölet hiábavalóságának és 
visszataszítóságának monumentális ikonja, kitömött, fogát immár 
fenyegetés nélkül vicsorító ordas, üvegketrecben. Mementója 
azoknak, „akik nem mentek el, mert nem tudtak elmenni, még a ve-
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szély állandó tudatában sem, elhagyni azt, ami az övék, amelynek a 
határait megjelölték folyamatosan”.

Amennyiben túl deklaratívnak tûnik a novella példázatként 
olvasása, közelíthetünk felé magát az elbeszélést problematizáló 
olvasattal. A hajdani filozófus professzor a magyar pultos szemé-
lyében tükröt állított maga elé, és a tükör szenvtelenségében igyek-
szik érdeklõdést kelteni elbeszélt története iránt. A fejben folyton 
újragondolt elbeszélés szálainak összefogása, az emlékezetben té-
vesen rögzült tények fel-
kutatása és helyesbítése, a 
retorikai hatás fokozása, 
az elõadásmód lazítása, az 
érzelmi húrok harmonikus 
pengetése, a lankadó fi-
gyelem újbóli aktivizálása 
önmagában is történet, az 
elbeszélõ professzoré, aki 
tükrében végül önnön ma-
gát látja utolsó farkasnak, 
aki saját elejtésének törté-
netét beszéli el. „Amit mi a 
létbõl érzékelünk” – véli a 
professzor – „nem más, 
mint a hiábavalóság fel-
foghatatlan terjedelmû em-
lékmûve, mely az idõk vé-
gezetéig ismétli önmagát”.

Nem utolsósorban re-
mek mutatványnak is te-
kinthetjük Krasznahorkai 
László Az utolsó farkas 
címû novelláját, errefelé terelgeti gondolatunkat ennek a kis for-
mátumú, hetvenkét oldalas, bordó vászonkötésben, vignettával fel-
címezett kötet kivitele is. Egyetlen, hosszan kitartott, elágazó, majd 
visszakanyarodó, mindvégig feszes, soha el nem laposodó gondo-
lat- és mondatlabirintus, mondatnovella, ami példázat-jellegének 
figyelmen kívül hagyása mellett is stílusbravúr, nagy mutatvány.

Krasznahorkai László: Az utolsó farkas.
Magvetõ, Budapest, 2009
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Az embernek az éhséggel, a magánnyal és a félelemmel való 
szembesítése által Farkas Péter Kreatúra címû prózakötetében a 
testi és a lelki szenvedés legmélyebb bugyraiba kalauzolja az ol-
vasót. A kötetet alkotó három történetben az elembertelenedés kü-
lönbözõ stációit rajzolva meg, a szerzõ mindenekelõtt arra a kér-
désre keresi a választ, hogy meddig maradhat meg embernek az 
ember a biológiai kielégületlenség, a fizikai és/vagy lelki kitaszí-
tottság illetve a lényét beárnyékoló veszély közepette. A három 
történet lényegében három személy utolsó útját dolgozza fel, 
akiknek kínjai a teljes kiszolgáltatottság és az õrület fenyegetésé-
nek kereszttüzében a Krisztuséihoz hasonlíthatóak. A mû mind-
három részéhez tartozik egy kép és egy személy. Ahogyan a kötet 
fülszövegébõl megtudhatjuk, az éhség alapjául szolgáló képet 
James Nachtwey készítette Szudánban, 1993-ban. Az örök mu-
selmann-ember látható rajta, egy „véglény”, akinek a sorsa már 
születése pillanatában megpecsételõdött. A magány alapjául egy 
fotósorozat szolgál: a képek a párizsi Émile Zola sugárút 6-os szá-
mú házától a Mirabeau híd alá vezetnek a Szajna-partra. Ez Ant-
csel Pál, vagyis Paul Celan útja. A félelem képét Francis Bacon 
jegyzi, az út pedig Friedrich Hölderliné, utolsó önálló lakhelyétõl 
a tübingeni klinika felé.

Az éhség az emberiség teljes lepusztulásának és az emberies-
ség végsõ meghasonlásának elrettentõ vízióját villantja föl a ma-
gasból alászálló madár és a homokban vonagló kreatúra közös 
történetén keresztül. A modern tömegpusztító fegyverek romboló 
erejének tudatában a ma emberében elevenen él egy latens féle-
lem az apokalipszis káoszától, egy otthontalan, kiüresedett világ 
eljövetelétõl, amelyben létezõnek szinte nyoma sincs. Az egyre 
inkább elkerülhetetlennek hitt pusztulás eme lehetséges topográ-
fiájának az emberiség közös tudatalattijába befészkelt képzete 
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elevenedik fel az idõtlen idõk óta ugyanott röpdösõ madár alatt el-
terülõ földön, ahol „a percek vagy földtörténeti korok összeolvad-
tak, összeégtek, és egyetlen vastag, lávaszerû masszaként vonszo-
lódtak a föld felszínén, beterítve egész kontinenseket, mélyükben 
az értelmetlenül ide-oda lötykölõdõ, kavargó, tolódó, rongyos, 
pusztuló csordákkal”. Az égben lebegõ madár zsákmányát lesve 
„évezredes biztonsággal” érzékeli „az elkerülhetetlen pusztulás 
egekig érõ jelzéseit”, alászállása a mélység különbözõ gyûrûibe 
viszont a dantei poklot idézi, amelynek legmélyebb bugyrában     
a mi lehetséges világunk metaforikus képe ölt testet: a madár
 „...berepült a kilence-
dik kör alá, a leges-
legmélyebbnél is mé-
lyebb szférába, a szû-
külõ jégtölcsér torká-
ba, a jégsivatag alá, 
ahol a jég összeér a 
tûzzel, lángra kap a 
homok, lángolnak a 
kövek, tûz perzseli a 
bõrt, olvasztja a cson-
tokat, hólyagokat fúj a 
húsba, csonttá süti a 
szemgolyókat.”  És 
amíg a madár a felle-
geket szeli, addig a 
kreatúra, ez a névtelen 
és nemtelen, „csontig 
romlott, csupasz, hor-
pad t  t e s t ” ,  amely  
olyan „mint egy föld-
bõl kimeredõ, óriásira 
nagyított botsáska”, 
lassan  vonszolódva 
kúszik elõre a homokban, ott, ahol a „Lomha Fagy és Remegés”, 
valamint a „bús Haloványság, s a böjttartó Éhség” lakik. A végte-
lenül sivárnak vizionált világban az éhség az egyetlen mozgatóru-
gó, ami a csonttá aszott testet mozgásban tartja a sehovába vezetõ 

Farkas Péter: Kreatúra.
Magvetõ, Budapest, 2009
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útján, amelyen legfeljebb rég elfelejtett emlékeivel találkozhat új-
ra: „»A csordákat keresem«, mondta a férfi. »A csordák már el-
mentek«, mondta az öregember. »Elmentek?«, kérdezte hitetlenül 
a férfi. »El«, mondta a vénember. »És azok is, akik még látták a 
csordákat.«” Farkas Péter rövid fejezetekre tagolja szürreális ké-
peket láttató, metaforákban gazdag és jelzõkkel telített szövegét. 
A fejezet végén lezárt képet/jelenetet a következõnek az elején 
folytatja, nem ritkán teljesen más szemszögbõl közelítve meg a 
képet/jelenetet, és ebben a koncentrikus körökben kavargó szö-
vegben az olvasó néha úgy érzi magát, mintha körhintán ülne a 
dantei pokol kilenc gyûrûjében.

A magány az 1970. április 20-án, a Mirabeu hídnál a Szajná-
nak nekimenõ Antcsel Pál élettörténetének töredékes felvázolása 
által az emberi tettek és az emberi lét hiábavalóságára mutat rá. Az 
„ártalmatlan, jelentéktelen ember benyomását” keltõ Antcsel Pál 
utolsó útjának rekonstruálására vállalkozó szerzõ harmincnyolc 
év után visszatér, hogy megszámolja „a lépéseket a kaputól a híd 
alatti sötét sávig”. A mû az emberen elhatalmasodó kozmikus ma-
gány érzetét taglalja, azt a felismerést, hogy bár sorstársak milliói 
futkosnak körülöttünk, egyenként mindvégig egyedül vagyunk, 
úgy ahogy születtünk és ahogyan majd egy napon meg is halunk. 
A fizikai lét végességének tudatosodása nem ritkán magával von-
ja az emberben az egykor még fontosnak hitt cselekedeteibõl való 
kiábrándulást is, ami sokszor önromboló melankóliába taszíthatja 
az egyént. A végzetes háromszázkilencvennégy lépés megtétele 
elõtt, a vízhez különösen vonzódó Antcsel Pál számos alkalom-
mal lesétált a folyópartra: egész nap „számolta a lapokat, a mon-
datokat, a szavakat, a betûket”, majd felnyalábolta a hatszázezer 
betût tartalmazó szöveget és a folyóhoz ment, ahol a lapokat 
egyenként a víz alá merítette, és figyelte hogyan válik le a tinta a 
papírról, „egy pillanatra még megõrizve a kalligráfiát, mintha a 
sötét betûket a világosan áttetszõ vízbe rajzolták volna”. A férfi 
„mindvégig ott guggolt a víz fölött, részvétlen, üres arccal, bámul-
ta a szétfeslõ írást, elfoszló betûket, és talán nem kívánkozott vol-
na utánuk, ha az ezernyi, százezernyi jelben csak egyszer, egyet-
lenegyszer megcsillant volna az ígért fény, lélek, ha csak egyet-
lenegyszer úgy érezte volna, hogy a merülõ szavak bármit is meg-
tarthatnak belõle”. A magány az éhséghez hasonlóan szintén rövid 
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fejezetekre tagolódik, azzal a különbséggel, hogy a kötet elsõ ré-
szével ellentétben sokkal inkább egy kisregény ismérveit hordoz-
za magán. A mozaikszerû történetvezetés által – a tudatosan elha-
gyott mozaikkockák, valamint a párhuzamos történet elsõ és har-
madik személyben való elbeszélésének váltakozása ellenére – vé-
gül az olvasóban összeáll Antcsel Pál lehetséges élettörténete. 
Egy szomorú élettörténet, amely a híd alatt tanyázó hajléktalan 
szavai szerint úgy ért véget, hogy a ballonkabátos férfi megtömte 
zsebeit kockakövekkel, és egyszerûen „belemasírozott a folyó-
ba”, mintha csak nyomatékosítani akarta volna annak a vénem-
bernek az állítását, aki gyerekkorában, látván, hogy tenyereivel 
lapátol a folyóban, azt mondta neki: „»Majd ha gödröt ástál a lég-
be, akkor tudsz gödröt ásni a vízbe.«”

Ahogyan az éhség kreatúrája belevész a testi kínokba, úgy 
rokkan bele az õrület és a rettegés szülte lelki viszontagságokba a 
félelem kreatúrája: Johann Christian Friedrich H., egykori udvari 
bibliotekárius és összeesküvõ, akit 1806. szeptember 11-én elvisz 
egy háromtagú, egyenruhás különítmény. H. „napok óta nem 
mozdult ki a szobájából”, „hosszú ideje tudta, hogy érte jönnek, 
elviszik, föld alatti odúba vetik, befalazzák, élve eltemetik”, 
„olyan helyre dugják, hogy se a napot, se a holdat ne lássa”. H.-
ban a világbavetettség tudatosodásának legfájóbb módozata ölt 
testet: a szellemi magány. Állandó szorongásai feltárják elõtte, 
hogy „egyedül létezik a világban, és minden más csupán képzele-
tének játéka”. Rémlátomásaiban a teljes kiszolgáltatottság eleve-
nedik meg, akárcsak a letartóztatás elõzményeit taglaló, kísértete-
ket, kietlen tájakat és árnyakat felvonultató, kissé zavaros és oly-
kor meg-megbicsakló futamokból felépülõ rövid fejezetekben a 
reményvesztettség. Nem véletlenül merül fel benne a kérdés: „Va-
jon mennyi ideig bírja elviselni az élõ test a saját halálát?” A féle-
lem a legkönyörtelenebb rabszolgatartó: bilincsekbe veri a lelket, 
leláncolja az elmét és határokat szab a képzeletnek. A folyamatos 
rémületben leledzõ egyén számára a szabadság illúzió, aminek el-
nyerésérõl csupán költõi ihletésû fantáziáiban ábrándozhat. „»Hát 
semmit sem hall?«” – kérdezte a férfi a tiszteletest. „»Nem hallja 
ezt az iszonyatos hangot, ami az egész horizonton üvölt és amit 
egyébként csendnek neveznek? Mióta itt vagyok a völgyben, sza-
kadatlan hallom, nem hagy aludni. Óh, ha egyszer újra alhatnék! 
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Micsoda ébredést hozna a reggel!«” A reggel egészen mást hoz. 
H.-t elviszik, a hosszú ideje tartó félelem beteljesül, elõtte azon-
ban még fellázad az újraéledt szellem, és magába habzsolja a leve-
let, amelyre kézbevétele óta írja a választ.

A könyv három különálló része nem áll össze egységes törté-
netté, azonban az egybecsengõ félmondatok összeszálazódása, a 
hõsök teljes elidegenedettségét és kiszolgáltatottságát képezõ ve-
zérmotívumok, valamint a hasonlóan nyomasztó légkör által a há-
rom próza mégiscsak egységes mûvet alkot. A szerzõ több helyen 
is az azonos vagy nagyon hasonló megfogalmazással, illetve hely-
zetábrázolással elõre- vagy visszautal a kötet másik részére, ami-
vel egyrészt párhuzamot von két teremtett világ között, másrészt 
pedig többlettartalmat biztosít mondandójának, hiszen az olvasó 
már nem pusztán önmagában, hanem a másik rész függvényében 
értelmezi a közölteket. Példaként megemlítendõ a krokodilként 
kúszó test: az éhségben „a kreatúra, mintegy a madár tekintetének 
meghosszabbításaként, lassan vonszolódva, akár egy krokodil kú-
szott elõre a homokban”, a magányban „a földön mindenfelé szét-
szórt, megtekeredett, egymásba csavarodott rongyok között, akár 
egy krokodil kúszott egy férfi”, míg a félelem fõhõse „lassan, von-
szolódva, mint egy homokban kúszó krokodil, mászni kezdett a 
szoba átellenes vége felé”. A számos közvetett hasonlóság mellett 
párhuzamot lehet vonni a csontokkal borított táj kapcsán az elsõ és 
a harmadik rész között: míg az éhségben a hatalmas kataklizma 
következtében megrepedezett földkéreg hasadékaiban „minden 
üreg feltöltõdött csonttal, csak úgy ropogott a túlélõk talpa alatt a 
talaj”, addig a félelemben ábrázolt csatamezõn „a holtak a földbõl 
kiáltoztak, és minden lépése alatt csontok roppantak”. Ugyan-
akkor a szövegpusztítás esetében összecseng a második és a har-
madik rész: a Paul Celant megtestesítõ hõs leáztatja a papírról a 
szöveget, Hölderlin alakmása pedig felfalja a levelet. A kötet há-
rom részét jelentõsen egybefûzõ párhuzamokon túl, a mû úgyne-
vezett belsõ intertextualitása mellett jelentõs a külsõ szövegek be-
emelése is a mûbe. Farkas Péter ezt visszafogottan és okosan teszi, 
a kívülrõl érkezõ kapcsolatszálakkal egyrészt kiterjesztve a köte-
tében foglaltak jelentéstartalmát és ezzel együtt a könyv lehet-
séges olvasatát, másrészt pedig szerzõi szemszögébõl figyelve, 
összegzõ mûvé varázsolva alkotását. A magyarázatokként is ol-
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vasható szerzõi jegyzetek elérhetõségét a kiinduló képhez és sze-
mélyhez hasonlóan a kötet fülszövegében tárja fel, ami adott eset-
ben annyit jelent, hogy az olvasásba beemeli a világhálót is, ezzel 
is szorgalmazva alkotása intermedialitását. Farkas Péter helyesen 
teszi, hogy magyarázatait távol tartja a guttenbergi produktum fo-
gyasztójától, hiszen a szövegolvasót elsõsorban a végsõ termék 
érdekli, és annak önmagában kell megállnia a helyét, a bennfentes 
háttérinformációkra kíváncsiskodó filológusnak pedig ott van az 
internet, ugyanakkor biztosra veszem, hogy a kötet mindenkori 
olvasója nem haragudna néhány kapaszkodópontért az asszociá-
ciós halmazra emlékeztetõ szöveggörgetegben. Itt kell megje-
gyezni azt is, hogy a magyarázatokkal ellentétben, kár, hogy a 
mottóként használt képek és képsorozat kimaradtak a könyvbõl. 
Végezetül leszögezhetõ, hogy a szerzõi én kiteljesedését segítõ 
vendégszövegek és az alkotói teremtõerõ révén megelevenedõ 
fiktív és valós szereplõk utolsó útjának ábrázolásával, a Kreatúra 
árnyaltan és hitelesen tárja elénk az emberi fájdalom különbözõ 
stációit az együttérzésben sivár, részvétben pedig szegény farkasi 
világban, amelyben „nincs semmi, csak a végtelen, fagyos üres-
ség, mélyében a meg-megkoccanó magánnyal”.
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Legújabb kötetében Thomka Beáta különös kísérletet tesz a ha-
tárõrvidék spiritualizálására: a könyv tanulmányaiban az Osztrák–
Magyar Monarchia déli részének periféria-tudatát, a parciális val-
lási, etnikai, kulturális, politikai, nemzeti identitásváltozatok soka-
sága által meghatározott, a vidéknek a nyugati civilizációval szem-
beni marginalizált helyzete által magyarázott unikumát írja körül. 
Véleménye szerint a régiót behálózó belsõ vonalerezet kirajzoló-
dása által feltûnõ mikro- és makroközösségek mint imaginárius so-
cietasok különülnek el egymástól, önmegtartásuk egyetlen feltétele 
pedig a magukkal hozott többszólamú örökség megõrzése. Ennek a 
mentalitásformáló szellemi hagyatéknak a kérdéskörét járja körül 
a Déli témák. Egy olyan extrémen multikulturális, rongyszõnyeg-
képzettel felruházott terület kulturális azonosság-poétikájának 
meghatározásával próbálkozik, amelynek kihívását az azonosság-
nélküliségben rejlõ identitás nehézsége képezi. Ennek érdekes ki-
térõjeként a bevezetõ részben szót ejt a poszt-jugoszláv régióban 
igencsak elterjedt nõtanulmányokról, melyeknek képviselõi tették 
az elsõ kísérletet az önértelmezés, a saját identitás és a pozíció 
meghatározására.

A Balkáni és közép-európai narratív örökség címû fejezetben a 
XX. századi szerb próza klasszikusaival, Ivo Andriætyal és Danilo 
Kišsel, valamint a századforduló délszláv elbeszélõi tradícióival 
foglalkozik a szerzõ. Az orális népi hagyomány tartós jelenléte 
ezen népek képzeletvilágában új poétikai jelentést nyer. Noha az 
orosz kultúrának ekkoriban nem volt számottevõ hatása az itteni 
irodalomra, mégis kialakult a szkáz-típusú elbeszélésmód, ami 
magával hozta az alakok nyelvi viselkedése iránti affirmatív kriti-
kai fogékonyságot. Vagyis: a korabeli magyar prózából ismert 
erõltetett népieskedés, mesterkélt helyi kolorit helyett délen a 
modell mértéktartó alkalmazása volt jellemzõ. Ennek mintájára 
Thomka Beáta a Híd a Drinán írója opusának sajátságait a megje-
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lenített topográfiai jellemzõk retorikai vonatkozásaiban ismeri fel, 
a nyelvi rétegzettségben, melynek elemei között jól megférnek 
egymással a török kifejezések, a régies szerb nyelvben és a bosnyák 
nyelvjárásokban meghonosodott turcizmusok és az archaikus 
szerb szókincs. Kišsel kapcsolatban a közép-európai szellemi kon-
textus és a dialogikus mûveltségfogalom a meghatározó élménye, s 
az ebben gyökerezõ rendszerelvûség, az architektonikus redukció 
kényszere, ami egyetlen enciklopédia-szócikkbe sûrítene egy egész 
életet.

A Déli témák követ-
kezõ fejezete, a Sympo-
sion-kollázs a vajdasági 
magyarság legendás fo-
lyóiratának témája köré 
szervezõdõ szövegekbõl 
áll össze: adalékokból, 
amelyek kiegészítik Vi-
rág Zoltán A magyar 
irodalom történeteiben 
közölt tanulmányát. Az 
Újvidéken alapított Új 
Symposion 1965–1983 
közötti idõszakának 
krónikásaként Thomka 
Beáta az intenzív benne-
élés, a közvetlen közel-
rõl megélt tapasztalatok 
leírója. A periodika tör-
ténetét Judita Šalgo so-
raival foglalja össze: „A 
modern költészet belsõ 
drámája ezen a vidéken 
mindig belsõ gerilla-
harccal kezdõdik, a 
vendégmunkások kormányeltörésével folytatódik, hogy azután ön-
kéntes vagy nem önkéntes (ön)számûzetéssel végzõdjön.” (122.) 
Jól példázza ez a mondat, hogy a költészet belsõ drámája miként 
vált a folyóirat, a nemzedék, majd az egész jugoszláviai magyar kö-
zösség sorstragédiájává.

Thomka Beáta: Déli témák.
zEtna, Zenta, 2009
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Thomka Beáta szerint a folyóirat elõképét a belgrádi Vidici je-
lentette, amelynek 1957 és 1960 között Danilo Kiš is a szerkesztõje 
volt. A hatvanas évek küldetése egy merész, kihívó, elvárt és meg-
szokott helyi értékrenddel nyíltan szembeforduló, korszerû elmé-
leti alapozású, kritikus attitûdû szellemi projekt volt, amit a koc-
káztatás, az eredetiség, a spontaneitás és az ebbõl eredõ színvonal-
ingadozás jellemzett. Az akkori számok szembeötlõ sajátsága, 
hogy a kétféle kód, a verbális és a képi egyenrangúan jelenik meg 
bennük. A másik feltûnõ jellemzõ, hogy a magyarországitól eltérõ 
kánon kialakítását tette lehetõvé ez a közeg, és ez nemcsak az iroda-
lomelmélet friss irányzatainak figyelemmel kísérésében nyilvánult 
meg, hanem a tiltólistára került alkotók (a középnemzedék és a „pé-
terek”) mûveinek kiadásában és a velük való kommunikációban is. 
Az Új Symposion által képviselt gondolkodásmód tehát az akkori 
kulturális klímában elérhetõ mûvészeti önállóság maximumának 
példája volt, olyan korszakos kiadvány, amelynek ezen a tájon az-
óta sem lett méltó utódja.

Az Új Symposion jellegadó kreátora Maurits Ferenc volt, aki-
nek könnyen felismerhetõ tollvonásgomolyagai a tragikus létérzé-
kelés kardiogramjaiként érzékelhetõk. Grafikai eszköztárában csa-
kis elemi formák találhatók: a puszta rámutatás, az alapszínek, a 
vonalazás a tömörségnek ebben az állapotában szinte súrolják a fi-
lozófia limeszeit. Az õ mintájára Thomka Symposion-szótárat 
csempész a könyvébe. A másik emblematikus egyéniség, akivel 
Thomka Beáta mint barátjával foglalkozik: Tolnai Ottó. Ouvre-jét 
három döntõ kérdésben is sajátos stratégiájúnak tartja: a kontinen-
tális kultúra egybelátásának biztosításában, a multikulturális szel-
lemiség iránti igényében és a regionalitásban, mely az értékminõ-
ség elveként sajátos poétikai dialektusként szerepel mûveiben.

Thomka Beáta ezután saját ars esseisticájába is bepillantást en-
ged. Az esszé jellemzõi közé sorolja a bölcseleti kérdésfeltevés 
asszociatív eljárásokat mozgósító lehetõségeit, a felelõsségteljes 
párbeszédbe lépés és az ironikus önreflexió módszereit. Ahogyan 
megjegyzi: „az esszéíró a módszer iránti kétely képviselõje” 
(179.), s mint ilyen, „saját terét a fogalmi nyelv, az intellektuális 
imagináció és a mûvészi érzékenység keresztezõdéseiben jelöli ki” 
(179.). A kettõs kötõdésû esszét tehát alternatív beszédmódként 
interpretálja – nem kis vehemenciával utalva ezzel az esszéírás õsé-
nek tartott Montaigne-textusokra. Sõt, példaképet is kijelöl a maga 
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számára: a „lebaszós kritikapápa”, Bán Zoltán András által a „Csa-
lád Barátjának” nevezett Balassa Pétert az új olvasásrend megteste-
sítõjének hívja. Õ ugyanis mûértelmezéseinek megszólalásaiban 
alázatot és dignitást egyesít, ítéletei méltányosságot, olvasásmódja 
pedig újrateremtõ energiákat rejt magában. Balassa „leltározó ol-
vasásának” központi kategóriája az éthosz és a pedagógia Erosza 
volt. Tõle negatív kritikát senki sem kapott, megszólalásaival mé-
gis új idõket hozott a szocializmus miméziselvû értelmezési hori-
zontjának elõterébe: az EZ LETT helyett beköszöntött az EZ LE-
GYEN világa. Munkássága – kissé merész társítással – összefüg-
gésbe hozható az Új Symposion értékteremtõ erejével: míg a Sym-
po újszerû kísérletezéseivel hozott létre új távlatokat a magyar iro-
dalomban, addig Balassa az irodalomkritikával tette ugyanezt, bár 
jóval kevésbé radikális módon.

A Déli témák lényegében Thomka Beáta szellemi rokonságának 
ágas-bogas családfája, mintha ez a könyv afféle jutalomjáték lenne, 
amiben a deduktív logika által érvényesülõ szerkesztési elv az álta-
lánostól az egyesig rámutat munkásságának jelentõs irányaira. Az 
utolsó fejezet interjúk gyûjteménye, melyekben olyan életrajzi 
mozzanatokra derül fény, amelyek a gyerekkorból kiindulva segí-
tették az életmû kiteljesedését. Ilyenek például a neves európai 
egyetemeken végzett lelkész édesapa és a hatalmas otthoni könyv-
tár, a debellácsi református közösség tradíciójának eredetisége, az 
Új Symposion mûhelyében õt érõ hatások (elsõsorban a Tel Quel és 
a Poetique teoretikus inspirációi, majd a francia strukturalizmus és 
narratológia, valamint a hermeneutika és a recepcióelmélet belátá-
sai). Ezek pedig mind kiérzõdnek szakmailag szinte kifogástalan 
traktátusaiból is, tanulmányai mögött mégis ott van a személyesség 
lenyomata, az önmegértés fontossága, az egyéni irodalomszemlé-
let sajátos hangvételének kialakítása. Írásaiban pontosan az van 
meg, ami a különbözõ iskolák tanaira hivatkozókéból – félelembõl, 
a hozzá nem értés vagy a határozatlanság miatt – teljesen hiányzik: 
a saját vélemény kimondásának szabadsága, a szubjektivitás bátor-
sága.
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Maugham az ûrutakon, Rigby testközelbõl, Danyi meg még 

ráközelít – a mániákus olvasót a szédülés kerülgeti. Persze, amikor 
nem hagy magának idõt, hogy cseppet aklimatizálódjon. De a fel-
legekbe szárnyalás, ûrpiruett, majd a hirtelen zuhanás, nos, ezek a 
mûveletek sosem álltak tõlem távol, mindig is vonzottak az ilyen 
jellegû akrobatamutatványok, Danyi kötete pedig igazán különle-
ges dimenziókba repített, öröm volt benne megmártózni olvasó-
ként, szellemi kalandorként. Lássuk csak.

Az én jól bevált tornaruhám leggyakrabban a szkafander, ám 
ezúttal kénytelen vagyok levetni, sõt, a teleszkópot is a szekrénybe 
süllyeszthetem hetven nyomtatott oldal erejéig, a párhuzamokhoz 
éppen hogy mikroszkópra van szükség, no, sebaj, van nekem abból 
is néhány tartalékban, aztán meg kisvártatva rájövök, hogy nem is 
kell õket elõbányásznom, hiszen az író mellékel egyet a szöveghez, 
az extrák között megtaláljuk.

Danyi ráközelít. Nyomja a zoomot, amíg belekáprázol. A road-
house recepciója melletti szobanövénynek elõször a leveleit és haj-
tásait látod, azután az erezetet, majd a finom szõröket is, ahogy a 
hegyükön megcsillannak a finom cseppecskék. A fehér lapokra ki-
ül az esszencia, flamingószín varázslat, láthatod már a fedõlapon 
is. (A flamingó a kötetben erõsen rejtõzik, de markáns színe elárul-
ja hollétét.) Ahogyan a növény és a könyv epidermiszén a rózsaszín 
cseppecskék, úgy a szereplõk felületén is lassan elõtûnnek a legap-
róbb részecskék is, majd esetükben tovább haladunk befelé, egyre 
mélyebbre, a mikroszkópos vizsgálat nem állapodik meg a formá-
nál, éteribb dimenziók felé közelít, tájak, tárgyak, emberek irányá-
ból, a tektonikus rezgéskéken keresztül, hangokon, ízeken, színe-
ken, illatokon, finom tapintásokon át, mélyebb érzékekig, hangula-
tokig és érzésekig. A figyelmes olvasó úgy hatol át lassan ezeken a 
mikroszkopikus régiókon, mint a rózsa illatos szirmain a japán tea-
víz. Tiszta íz – az öt érzéken innen és túl.

SZÖGI CSABA
    

DE MI VOLT A LILA TASAKOKBAN?

Egy különös csuklómozdulatból indít az író, két párhuzamosan 
futó történet(töredék)szállal, mindkettõnél abszolút in medias res. 
A fiú színes papírfigurákat hajtogat, nem figyel oda a kedvesére, 
aki pedig a heverõn talán éppen a szirmait nyitogatja – zuhanyozni 
megy hát, bibéjének másfajta örömére. Innen egy road movie kel-
lõs közepébe vált a kamera – melybõl ugye idõnként mikroszkóp 
válik mintegy –, a gépkocsi a motel elõtt fékez, hátul a lányok be-
nyelték a whiskyt, hatalmasakat vihognak, most vagy megállsz vég-
re, baszki, vagy bepisálok!... Itt szólal meg elõször a szobanövény, 
mialatt egy újabb – belsõ – történetszál is elindul, avagy kettõ, mely 
egymásba folyna, de mégsem: az igazgató és a titkárnõ – vagy haj-
dani vagy majdani – románca. Közben már asztalon a bor és az 
ásványvíz, lesz ebbõl 
vacsora is még, re-
mélhetõleg nem utol-
só, és ha már itt va-
gyunk, talán meg is 
alhatnánk helyben. 
Alkonyodik a ki tud-
ja, hanyadik napon.

És este lett, és 
reggel lett. Új Nap. 
Megint az elõzõ lány 
– Lucy –, majd me-
gint az utazgató fiata-
lok, majd jön valami 
– látszólag – egészen 
más. Egy nagyon iz-
galmas lelkületû ka-
rakter – ezeket a soro-
kat lehet cukorkaként 
szopogatni, ízlelgetni 
igazán! –, egy „bag-
dadi” tolvaj. A kötet 
lapjain úgy ébred, 
mint egy zen-mester, 
láthatod, hogy testét/lelkét megtisztította, s úgy is tartja – és csak 
miután megitta az elõzõ este odakészített zöld teát (a frissen vágott 
fû illatát idézõ ízével – a zen is kicsit LSD, csak másképp), elvé-

Danyi Zoltán: Párhuzamok, 
flamingóval. zEtna, Zenta, 2009
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gezte a bemelegítõ, nyújtó és légzõ gyakorlatokat, majd megfõzte 
és elszürcsölgette az újabb adag teáját, nos, csak akkor tér rá a kü-
lönös „szakmájára” – nevezzük inkább hivatásnak? mániának? –, 
mint már mondottam volt, tolvaj õ. Ám mindehhez tartozik termé-
szetesen egy sajátos filozófia is, mely hadd maradjon meglepetés a 
reménybeli olvasónak, annyit árulok el csupán itt és most, hogy 
nem az anyagi haszonszerzés a motorja cselekedeteinek, óh, ko-
rántsem, ennél sokkalta izgalmasabb és figyelemreméltóbb, tetté-
vel mindig az „áldozat” javulását szolgálja. Spirituális tolvaj – a 
végletekig. (Ennél a karakternél egyes szám elsõ személyben regél 
az író, ami örömömre szolgál, hiszen magam is ehhez a fiúhoz ér-
zem magam a legközelebb.)

Van még egy – szintén nem hétköznapi – fotósunk is, járja az 
Útjait otthon és itthon között... aztán megint az utazgató fiatalok, 
majd megint Lucy egy rövidke idõre... és, azt hiszem, ennyi, ami a 
„szálakat” illeti. Danyi kötetének alcíme: Fejezetek egy regénybõl. 
Érdekes lenne tudni, hogy valóban készülõben van-e egy regény, 
amelybe ezek a részletek majd beleépülnek, vagy ez egy „végleges” 
mû – Zoli, van ilyen? Günter, van ilyen? –, amely megadja a teljes-
ség vázát, amelyre aztán az olvasó felépítheti a maga teljességét... 
Készakarva nem kérdeztem rá: így is, úgy is izgalmas a történet!...

A meglévõ történetszálak egyébként leheletnyi pókhálófonál-
lal kapcsolódnak egymáshoz: a tolvaj ellopja a fotós negatívjait, 
idõnként elad ezt-azt az utazók egyikének, Lucy pedig abban a mo-
telben takarít, ahol ezek megszállnak. Az összefüggéseket is csak a 
mikroszkóp segítségével fejtheti meg a figyelmes olvasó – aki a 
hetven oldalon keresztül hétszáz oldalnyit is elmerenghet akár.

*

Hopp, még egy utolsó zoom! A fekete hamutartón négy lila pa-
pírtasak. Eddig csak az optikai zoom, a tasakok tartalma pohár vi-
zekbe, onnan az emésztõcsatornákba kerül, oldódik, vele a hangu-
lat is, kapafogak, eres nyelvek, combtövi édes illatok tûnnek elõ, 
aztán innen már érzékibõl lassan érzelmibe csúszik a ráközelítés, 
minden körbefordul és eltûnik önmagában.

De mi volt a lila tasakokban?... Megkóstolnám.
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Jódal Rózsa Kosssssava címû novellagyûjteményének elsõ és 
utolsó szövege az írónõ Versec-képét tematizálja, mintegy keretbe 
foglalja a közbeesõ novellákat. A gyermekkor Versece megtartó, 
bensõséges hangulatú város, ahol, miként a tündérmesékben, rette-
netes bûnöket követnek el emberek emberek ellen, az esperesnek 
minden körmét kitépték vallatása során, a németeket lágerekbe de-
portálták, másokkal még a városban végeztek, volt akit az utcán 
erõszakoltak meg. Az otthonos város megtelt bûnnel, bûnrészes-
séggel, mulasztással és tévedéssel, a gazság és az irgalom nélküli-
ség kiszorította a polgárokat a városból, lakói elhagyták, szétszó-
ródtak a világban, a valamikori Urbanen Gasse Moša Pijade nevét 
kapta, a magyar gyerekek nyelvet cseréltek, az anyanyelvükön be-
magolt verseket nem értették, miként azt sem, amit magyarul kér-
deztek tõlük. Miként Herceg János mondta erre vonatkozóan, mó-
dosult a világ. Jódal Rózsa városképe sokkal kíméletlenebb: sze-
rinte a városban a lelketlenség lett a bûn bére.

A novellák tanulsága szerint a Bûn és a Rossz nem csupán a vá-
rost ülte meg, hanem nemzedékeken áthagyományozódva a régió – 
a volt Jugoszlávia – jövõbeli sorsát is meghatározta. A kötet kiemel-
kedõ novellája (Tûz, váratlanul) móriczi tragikummal és tömör-
séggel beszéli el egy család összeomlását a háború – ez már a ki-
lencvenes évek elejének polgárháborúja – közeledte alatt. A feszes 
szerkezetû novella bõség és gazdagság ígéretével indul, de folyton 
a háttérben oson a gonosz, árnyéka rávetül a família terveire és tet-
teire. A család minden módon igyekszik kizárni világából a fenye-
getést, de az megállíthatatlanul minden családtagot megmételyez, 
majd katasztrofális gyorsasággal porba sújtja a famíliát. A család-
történetek Jódal Rózsánál soha nem érnek jó véget. Az Egy tökéle-
tesen bekerített ház is családtörténet, egy kültelek urbanizálódása 
és egy család leépülõ élete fut benne párhuzamosan, vagyis inkább 
egymással szemben, mert ahogy szaporodnak az épületek a telke-

FEKETE J. JÓZSEF
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Jódal Rózsa: Kosssssava.
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ken, úgy gyülemlik a lakókban a gonoszság, a félelem, a gyûlölet, 
ami a teljes elidegenülésen át a realitást feldolgozni képtelen tudat-
állapothoz, az önpusztító õrülethez vezet.

Jódal Rózsa nem ragaszkodik a hagyományos novellaszerke-
zethez, szívesen drámai jellegûre igazítja elbeszélését, monologi-
záló elõadását szinte rendezõi utasítások mentén bontja ki, a zakla-
tott monológot gyakran hangeffektusokkal párnázza körül.

Nem idegen a szerzõtõl az aprózó, figyelmes, szenvtelen leltár 
(Tárgyak, növények, emberek), ám a tényszerûség mögött nyomban 
érezhetõ a leltárba vett dolgok elhagyatottságának súlya, a vibráló 
elõkészítést követõen a történeten átüt a tragédia nyomasztó felis-
merése, amit hagyományos novellazárlat tesz egyértelmûvé.

Az elbeszéléseket minduntalan belengi a Rossz, a Pusztulás, a 
Romlás, a Nyomor. Nem valamiféle transzcendens gonosz szellem 
vagy rontás, bár ilyen utalás is olvasható a bajt hozó ónix fülbeva-
lók kapcsán, de a bajokat ott sem a nagymama ékszerei idézik elõ, 
hanem a körülmények (Fekete. Fekete ónix fülbevaló. Fekete má-
gia. Fekete élet. Fekete lélek. Sötét van.). A Rossz sokkal közvetle-
nebb alakot ölt, olyat, mint a munkanélküliség, a szegénység, a be-
tegség, és mindezek koronájaként: a háború. Az elbeszélések köz-
vetlenül kommunikálnak megírásuk idejével, az ezredforduló elõt-
ti évtizeddel. Jelentõs részben a szolgalelkûség, a megalázkodás, a 
félelem, a kiszolgáltatottság bukkan föl a szereplõk magatartásá-
ban, meg a manipulálhatóság, egészen a kíméletlenül fájó kafkai 
látomás mélységéig hatol ennek ábrázolásában a Sor, végtelen címû 
remek drámai monológban. Jódal Rózsa novellavilágában a Rossz 
uralkodik, dekorációja a mocsok, emberek helyett kutyák – kiszol-
gáltatottak és kitartottak – uralják az emberek városát.

A könyvbe foglalt történetek akár dokumentumként is kezelhe-
tõk lennének, úgy, mint a kisemmizettség és megalázkodás, a nyo-
mor, a pusztulás és önpusztítás forgatókönyve, vagy az inflációs, 
háborús évek megélésének naplója. Az elbeszélõ hangja a földi po-
kol egyre mélyebb bugyrainak megismerése mentén zilálódik szét, 
az artikulációt szétrobbantja a feszültség. Az elbeszélõ elõbb ra-
gaszkodik a szigorú szerkezetû novellaformához, majd egyre zak-
latottabbá válik, de még a realitás és a szürreális látomás között 
egyensúlyozza elbeszélését. Ahogy egyre tragikusabbá válnak az 
elbeszélt körülmények és következmények, úgy bomlik fel az elbe-
szélés fegyelmezettsége (Temetés), eluralkodik benne az expresszi-
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onista túlhangsúlyozás, feltorlódnak a nyomatékos ismétlések, a 
nyers képek, az idézések, már-már ordítóan zaklatottá válik az elõ-
adás, ami a kaotikus látszaton túl, voltaképpen egy alaposan kidol-
gozott dokumentumfilm forgatókönyve is lehetne, a szuggesztív 
képek éles vágások mentén összefûzött sorozata komplex vizuális, 
narratív és hangzó mûként áll össze a szöveg olvasása során.

Ahol nem a társadalom, nem a politika, nem a történelem 
sodorja tehetetlen helyzetbe az embereket, ott elõrehaladott 
életkora, illetve betegsége által válik kiszolgáltatottá az egyén 
(Kétszemélyes há-
zioltár). Az ideigle-
nes  tudatvesztés-
sel, a múltat a jelen-
nel  egybejátszó 
emlékfragmentum-
okkal, emlékezet-
kihagyással küsz-
ködõk eleve szánni 
való személyes vi-
lágát megjelenítõ 
elbeszélésben a fo-
kozás és gyorsítás, 
a történések fölpör-
getése révén apo-
kaliptikus vízióvá 
növekszik az egy-
másra utalt két idõs, 
félvak asszony egy-
mást támogató vi-
askodása, hogy vé-
gül a végsõ pusztu-
lás látomása akár 
valóságként is tár-
gyiasulhasson, az olvasón múlik, hogy a sejtelmes novellazárlato-
kat megtartja-e a realitás terepén – azt hiszem, az írónõ ezt szeretné 
inkább –, vagy elfogadja az akár rejtélyesnek, misztikusnak tûnõ 
megoldás-lehetõséget, és kimenekül a valóságból. Borzongatón 
sejtelmes a kifosztott, megbecstelenített nagyáruházban forgató 
dokumentumfilmes csoport története (Üveg. Csak üvegbõl voltak), 
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ami egyszerre jeleníti meg a forgatás menetét és a felvételezett tere-
pet, kis- és nagytotálokat, kocsizásokat, snitteket, amit gazdag ver-
bális és zaj-jellegû hanganyag, zajok, zörejek, visszhangzó csarnok 
echója tesz élményszerûvé. A hiperrealista dokumentarizmust 
szürreális látomásba fordító elbeszélõi eljárás gyakran megjelenik 
a kötetben. A Szemeteskukák Szent Johannája címû elbeszélés az 
1999-es bombázásoktól indul, tárgyilagos helyzetrajzzal, a sarokba 
szorított emberek magatartásának hiteles megjelenítésével, a disz-
kriminatív sovinizmus hullámverésének ábrázolásával, majd a ba-
sáskodással szembeni ellenállás pszichés következményeinek 
tényszerû megjelenítése következik, ám a kulmináció elõtt a szem-
tanú hitelességével beszélõ narrátor kilép az eseményekbõl, a vég-
kifejlett elmondásakor mások hihetõ meg képtelenségnek tûnõ 
közléseire támaszkodik, és ezzel a városi legenda tágas mezejére 
vezeti a történetet. Jódal Rózsa novellaírásának sajátossága a való-
ságra, a novellaírás jelenidejére, olykor vélhetõen autobiografikus 
részletekre visszavezethetõ indítás, a hiteles történetvezetés, ami 
egyik pillanatról a másikra fantasztikumba csap át (A fekete tündér-
rózsák szigetén), példázat-szerûvé válik, vagy legendaként emel-
kedik a realitás fölé. A fantasztikum irányába tolódás olykor novel-
lakezdetként is jelentkezik, már az alapszituáció is valami, nem a 
hagyományos elbeszéléshez szokott elmének tetszõ, ingerlõ szi-
tuációt vázol: „Négyen indultak útnak a ködszitálós lila derengés-
ben, amelyrõl nem tudták, reggelt vagy napestét burkol-e méltó-
ságteljes tovaúszás helyett groteszk, kétségbeesett tanácstalanság-
ban libegve-lebegve egy helyben rezgõ fehér ökörnyál szövedéké-
be, hiszen már rég összemosódott nap és éj, lét és nemlét, akarat és 
akarattalanság, bûn és bûntelenség – de már nem is érdekelte õket. 
Nevük se volt már, nemzetiségük, sõt nemük sem. Ha nagyon kel-
lett, 1-nek, 2-nek, 3-nak és 4-nek szólították egymást, de fõként se-
hogy sem, mert minek.” (129) A feszültséget, az olvasó rémületét 
nem külsõ, az irracionális befolyást megjelenítõ eszközökkel éri el, 
hanem a legegyszerûbb, legközvetlenebb narráció is hatáskeltõ 
eszköz számára, mert az elbeszélés vizuális és auditív síkjában 
gondolkodik, s optikája a filmes nyelvet fordítja valamiféle inter-
mediális forgatókönyv révén epikává: „... messzirõl legalábbis úgy 
tûnt, békésen  legelészõ-bogarászó birkanyáj vagy libafalka fehér-
lik, ám lépésközelbõl már felfedték valódi kilétüket, napszítta gya-
lulatlan fejfák voltak, legtöbbjük még vagy már névtelen...” (130)
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Jódal Rózsa novellái hangsúlyosan auditív jellegûek, a narrá-
ciót zajokkal, a hangképzés nem nyelvi alakzataival, dalokkal, 
hangutánzó szavakkal elegyíti, s ez a szavak szintjén megnyilvá-
nuló zeneiség az elbeszélés expresszív erejét erõsíti. A torlódó, is-
métlõdõ, nyomatékosító fonémákat a grafémák szintjén is igyek-
szik visszaadni, hangjelölõ írásmódja leginkább a hangutánzó sza-
vakban érvényesül – kötetének címében is a Kossava, a Bánátban 
Délrõl fújó szél elnevezése öt „s”-betûvel „bélelve” szerepel a borí-
tón, de egyik elbeszélésének címe például ennyi: Sssss. Pssssszt! – 
s-betûbõl mindkét szóban öt grafémával nyomatékosítva! A foneti-
kus írásmódnak ezen kívül nincsen különösebb szerepe a novellák-
ban, kivéve a Kétszemélyes házioltár szöveget, ahol kiemelt fon-
tosságú a két szereplõ társadalmi rangjának szóbeli megnyilvánu-
lásuk révén történõ eltávolítása, az „elveszett” és a „soha meg nem 
szerzett” rang elkülönítése, hogy a nyelvjárás és az irodalmi nyelv 
ütköztetése annak felismerésében egyesüljön, hogy a hangsúlyo-
zott különbségek az élet végsõ állomását illetõen banálisan semmis 
értékûek. Miként bármi evilágon szerzett, vagy szerzettnek vélt ki-
váltság.

Jódal Rózsa világszemléletében az ember nem veheti önkezé-
be sorsának irányítását. Legtöbb, amit tehet, a világ méltóságtel-
jes elengedése magától. Abban az idõszeletben viszont, amit a 
Kosssssava címû novelláskötetében oly intenzív erõvel ábrázol, az 
embereknek ez a lehetõség is ritkán adatik meg.

Érdekes Jódal Rózsa novellisztikája, különösen, ha szem elõtt 
tartjuk a közel három évtizeden át heti gyakorisággal megjelent 
Hadaró Jutka-sorozatát, meg az abból kinõtt regényt, a Figyellek, 
világ!-ot (2007), hiszen ez a vonulat a gyermek- és kamaszlátószög 
megjelenítése a naprakész írói világinterpretációban. A mostani 
novelláskötet inkább a Gömblakók (1988) regény misztikus, fan-
tasztikus, nem kevéssé rémséges, ám végig a valóságban gyökere-
zõ világához kötõdik. A szerzõ nem az a kimondott novellista, aki 
elsõ mondatával berántja olvasóját az elbeszélésébe, néhol szinte 
erõltetettnek tûnik a nehézkés indítás, ám minden ilyen alkalommal 
megéri a kitartás, ugyanis jön egy csavar, és máris kibillen a világ a 
sarkaiból.
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Az alkotás, az ihlet állapota valóban a feledés ködét feltételezi. 
Magány kell hozzá és az élet nyûgein való pillanatnyi, de erõteljes fe-
lülemelkedés. Felejteni minden külsõségest, s csak a megérzésekre 
összpontosítani. Valami fontosabbra emlékezni, egyfajta õsmúlttal 
töltekezni. Így hát feledni és emlékezni egyaránt nagyon jól kell tud-
nia annak, aki a mûvészettel kíván viszonyba keveredni.

A mitológiai történet szerint a múzsák az ihlet pillanatában ké-
pessé teszik a költõt arra, hogy emlékezzen az egyedül igaz képre, 
szóra. Hogy élesen körvonalazza, megragadja a káoszban a rendet, 
mert a születõ mû a harmónia letéteményese.

Hogyan egyeztethetõ össze az alkotói hangulatnak ez a megfe-
szülõ-összpontosító-fegyelmezõ racionalizmusa – az emlékezés – 
azzal a tejes ködben való lebegéssel – feledéssel –, ami egyben maga 
a szabadság, s ami a lét lényegiségével való kapcsolat zónáját jelenti?

Az ihlet pillanatában az erõs fantáziamûködés Freud szerint is 
mind a három idõsíkot magába foglalja. Az ábrándozás a folyamatos 
vágy fonalára fûzve a jelen, a múlt és a jövõ nyomait is szükségsze-
rûen hordja.

Emlékezés és feledés, összpontosítás és lebegés, ezeknek az el-
lentétes irányú tudatmûködés folyamatoknak a kereszttüzében edzõ-
dik a mû.

Teljes szabadságról tehát szó sem lehet. A feledés csak a fölösle-
ges külsõ törmelékre vonatkozik, de ez is a szabadság egy különleges 
neme.

A teljes feledésbõl-szabadságból mû nem születik.
A kilenc múzsa a mitológia szerint a Helikon hegyén lakozik, s 

életterük középpontjában az ibolyaszínû forrás áll. Van szent fájuk, a 
babér, szent állatuk, a méh és a kabóca, de a múzsák – mint a harmó-
nia letéteményesei – elsõsorban az ibolyaszínû forrás körül lejtett 
táncukról ismertek. Énekhangjuk pedig, mint mondják, liliomtiszta.

CSÁNYI ERZSÉBET
   

AZ EMLÉKEZET SELYEMSZÁLA
            

A FELEDÉS EMLÉKEZETÉRÕL, A FELEDÉS MINT 
SZABADSÁG KÉPZETÉRÕL ÉS FENYVESI

OTTÓ KÖLTÉSZETÉRÕL

A körtánc mint a kör leképezése, a forrás pedig mint kiapadha-
tatlan középpont egy mértanilag is tökéletes összhangot jelenít meg.

Az ihletet ajándékozó istennõk társaságából a költészethez szo-
rosabban ketten kötõdnek: Erató, mert õ a szerelmi költészet múzsá-
ja, és Polyhymnia, akiben a himnuszköltészet ölt testet.

Abban azonban mind a kilencüknek azonos a szerepük, hogy 
harmóniát és ritmust kényszerítenek a világra – feladatuk az ember 
féktelen indulatainak és a természet vad erõinek legyûrése.

Az emberi életben az egyik legvadabb erõ a felejtés köde és go-
molygó homálya. A múzsák dolga, hogy az ihlet pillanatában minde-
nekelõtt Emlékezetet leheljenek a költõ lényébe, feltöltsék múlttal. 
Mnémosyné, a múzsák anyja is segít: éles körvonallal határolja el a 
kreativitás pillanatában a felejtéstõl elragadott, egyedül lehetséges és 
semmi mással nem pótolható képet, költõi szót.

Hát hogy ne higgyen a kényszerítõ, isteni ihlet szavának a ha-
landó ember, Hésziódosz szavával mondva: a „csupa-has ember”? 
Az Emlékezet leányai, a múzsák a világ alapvetõ valóságaiként há-
mozzák ki a köd burkaiból azt is, ami igaz, és azt is, ami csak a képze-
let mûve. A világról szõtt vízió így lesz egész.

„Tökéletes a felejtés” – hinti el mégis a vélekedést a költõ, mi-
közben megkísérel csendéletet festeni. Ha a felejtés a költészet meg-
szüntetése, akkor a mégis megszületõ szó, a felejtést szóvá tevõ szó a 
költészet számára létért való küzdelem.

Emlékezni annyi, mint tudni. Helyre rakni, eligazodni. Öntudat-
ra ébredni, önazonosságra lelni, létre serkenni a semmibõl, eszmél-
kedni, mondhatnánk: úszni az archetípusok felé.

A múzsákhoz szóló fohász szerepe: könyörgés emlékezetért.
Fenyvesi Ottó költészetében a mindenkori jelen fohászkodik a 

múltért. Egy hidrogénszõkéhez címû versének kiindulópontja a spon-
tán jelen pillanat, az impresszió:
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„Ablakhoz vonz a naplemente
vadonatmodern plain air
a fák talpig aranyban, lopva belesnek ablakomon
fellegeket teper a szél
boldogságot szállítanak transzcendens szellõk
dõl az ózon, tikkadunk 
agyad lassan belefárad a könyvekbe
a homályban tégelyek
lüktet a vér lilán
lerakom dolgaim
semmi a lét
fénylik a birs
koptatnak esztendõk vadak
torokba dermedt titkok” (Egy hidrogénszõkéhez)

A költõi figyelem kintrõl befelé halad, a tényrögzítés absztrahá-
lódik, az általánosítás eljut a „lét”-ig, eljut a vad esztendõkig, a múlt 
idõig, ami maga a megtestesült, megértésre váró titok. A vers folyta-
tása is az „én” és az „õk”, „én” és a „világ” közötti utakat járja be, mi-
közben az ismétlõdõ futamok keretté rendezõdnek, s az idõ, a felejtés 
kérdését bekeretezik. „Már megint holnap lesz”, „az idõ díszes költe-
ménye ujjongó kádenciákba torkollik”, „már semmi sem mindegy, 
minden számít”, „tíz év múltán megint holnap”, „praesens”, „plus-
qauamperfectum”, „jelen”, „késleltetni a könnyû kielégülést”, „tíz év 
múltán megint holnap”, „tökéletes a felejtés”, „mi a szerepe az idõ 
üszkös költeményének”, „esztendõk, torokba dermedt hidrogénszõ-
kék”, „egy perc önkívület, rettenet” – ezek a sorok már nemcsak uta-
lásosan, de kimondva is idõ-verssé avatják a költeményt.

A fohász meghallgatásra talált: a homályban a tökéletes felejtés 
döbbenete teremtõerõvé válik. Mnémosyné megtette kötelességét, a 
vers éles körvonalakkal határolja el semmi mással sem pótolható ön-
magát a világtól.

Fenyvesi Ottó „bõrdzsekis anarcholírája” (Virág Zoltán, 1997) 
a jugoszláv költészeti áramlatok között az 1960-as években fellépõ 
farmernadrágos neoavantgárd költõk törekvéseinek folytatása. Újra 
lejátszódik, ki tudja hanyadszor, a személyes és a személytelen ars 
poeticák közti helycsere. Az avantgárd létrehozza az ún. direktlírát, 
az indulatosan felmutatott közvetlenséget, a faragatlan beszédet – 
szemben a modernisták másfajta nemzedékeivel, az esztétizáló sti-
lisztákkal.
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Ciklikusan visszatérõ költészettörténeti jelenség az efféle ak-
ció-reakciószerû váltakozás, amely a 19. századi szimbolisták óta a 
modern líra velejárója.

A költõi önértelmezés fluktuálásáról van szó: az egyik hitvallás a 
költõ szubjektivizmusára, vallomásszerû feltárulkozására épít, a má-
sik koncepció a szerepjátszó költõi én elidegenített arcát mutatja fel.

Fenyvesi Ottó versvilága életrajzi kötõdésû, vallomásos. Hátat 
fordít annak a Baudelaire-i költõi habitusnak, amely a jelképekbe 
burkolt, titkos költõi beszéddel megalapozza az absztrakt költészetet 
létrehozó modernitást. Baudelaire vershelyzetei nem konkrétak, nem 
életképszerûek, nincs spontán lírai szituáció. A bohém költõ-esztéta 
személytelen és szenvedélytelen, a vers elhatárolódik a szívtõl, így 
magát a megszólalót sem lehet azonosítani a biológiai értelemben 
vett költõvel. A beszélõ egy megalkotott én, Baudelaire szavával: 
„persona”. Ebbõl következik célja, hogy egyetlen versét se világít-
hassák meg életrajzi adatokból.

A költõi én deperszonalizációját, a modern vers alapvetõ ismér-
vét a rockköltészet – mint üvöltve énekelt szerelmes lázadás – elhá-
rítja. A „petrarkista rockerek” (Milosevits Péter, 1998) vallomásda-
lainak egyik hatáseffektusa éppen az exhibicionizmus, az én és az 
egyéni sors lemeztelenítése, mitizálása. 

„kisétáltam a parnasszusra / biccentettem és úgy éreztem / mint-
ha drapp pulóverbe öltöztem volna / …túlcsorduló falloszom feldol-
gozhatják / egy yu-magyar szalámigyár kézikönyvében / …vegyék 
kilogrammjaim / a túlhevült bácskai szent naftát” – írja a rock and 
rollba visszahátráló Fenyvesi Ottó.

Költészete a modern-posztmodern korszakküszöböt jelzi azok-
kal a sajátos, csupán kultúraközi összefüggések tükrében kirajzolódó 
vonalakkal, amelyek a korabeli jugoszláv farmernadrágos prózához, 
neoavantgárdhoz, multimediális rockköltészethez kötik.

IRODALOM:
Milosevits Péter (1998). A szerb irodalom története. Budapest: 
Nemzeti Tankönyvkiadó.
Subcultura interrupta (1997). (Tanulmányok és kritikák Fenyvesi 
Ottó költészetérõl). Veszprém: Vár Ucca Tizenhét könyvek 22.
Fenyvesi Ottó (1993). A káosz angyala. Chicago: Framo 
publishing, Budapest: M-Szivárvány Alapítvány.
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ÚGY HIÁNYZOL...

Úgy hiányzol belõlem, mint
Versbõl az áthúzott sorok.
Õk hibátlanok és ártatlanok.

MAROKNYI SÓVAL

Annyi év után, gyere, 
Vigyél a végtelenbe!
Nem kérek már semmi borból,
Elég volt a földi jóból!

Nélküled annyi év után,
De mégis veled a pusztán;
Sem halam, sem kenyerem;
Maroknyi sóval utam,
Hozzád tervezgetem!

Annyi év után, gyere,
Ne csak lebegj,
Cselekedj a vizek felett;
Hadd nyugodjon a tenger,
Hadd nyugodjon a lelkem.
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