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Tőzsér Árpád
A drámaköltő Balassi Bálint

Balassi Bálint talán az egyetlen olyan alakja az irodalmi régiségünk-
nek, akire évfordulós ünnepségek nélkül is eléggé odafi gyel az írótársada-
lom és az olvasóközönség. A szakma rendszeresen konferenciákat rendez 
róla, nevét intézmények, irodalmi díjak viselik, verseit modern igricek 
éneklik, hivatásos és amatőr versmondók szavalják. 

S mégis! Ha a könyveket megtöltő Balassi-bibliográfi át tanulmányoz-
zuk, legalább egy szempontból joggal lehet hiányérzetünk: a drámaíró 
Balassiról alig néhány alaposabb tanulmány szól. 

S többnyire abban a néhányban is van valami meg nem fogalmazott 
csalódottság.  Mintha a drámaíró Balassi ázsiója 1958-ig, a Szép magyar 
Comoedia teljes szövegének a megismeréséig nagyobb lett volna, mint 
utána, mintha a szakma többet várt volna az 1958-ig lappangó műtől!

Nem, nincs az leírva sehol, hogy a drámaíró Balassi halványabb tehetség 
lett volna, mint a költő Balassi, de az a tény, hogy a drámája iránt megnyil-
vánuló érdeklődés a költészetének a kultuszához viszonyítva szinte elenyé-
sző, hogy a Comoediának új, mai színpadi bemutatója szinte elképzelhetet-
len, s az a nyílt aláértékelés, amellyel a kutatók a Comoedia-fordító/szerző 
Balassi forrásszövegét, az olasz Amarillit általában kezelik (talán az Ama-
rilli címére mondva el mindazt, amit a Comoediáról akarnának elmondani, 
valahogy úgy, hogy Balassi módosításai, betoldásai mindenhol kitűnőek, s 
az egész Comoedia is sokkal jobb lehetne, de a „színtelen” [Eckhardt Sán-
dor] forrásszöveg lehúzza) – nos mindez, azt hiszem, jelez valamit.

Előadásomban a Szép magyar Comoedia és a forrásszövege, Cristoforo 
Casteletti Amarilli c. műve drámai és költői értékeiről lesz szó, arról, hogy 
a nagyon is tudatosan dolgozó, s feltehetően a kor más pásztordrámáit 
is ismerő Balassi miért éppen az Amarillit választotta ki magyarításra, s 
arról, hogy Casteletti drámája hívta-e életre Balassiban a drámaírót, vagy 
az eredendően drámai alkatú költő monumentális drámai-költői gesz-
tusai mozdították meg, indították a végtelenbe az egyébként talán pro-
vinciális, avatag művet, s végül arról a nem elhanyagolható szempontról 
is szót ejtünk, hogy a Comoedia külön drámai műként, de Balassi költői 
életművének a szerves részeként is értékelhető.

*
A teljes Comoedia első és máig legalaposabb kutatója, Eckhardt Sándor 

jelenti ki az Amarilliről, hogy az „... egy másodrangú olasz pásztorjáték...”.1

1 Eckhardt Sándor: Balassi Bálint Szép magyar komédiája. In: Balassi-tanulmányok, 
Akadémia, 1972. 380. o.
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Amadeo di Francesco, aki az Amarilli, illetve a Comoedia problematiká-
jának könyvterjedelmű monográfi át szentelt, részben megerősíti Eckhardt 
véleményét: „... Balassi Bálint a pásztorjáték-műfajnak egy – az irodalomtör-
ténetben perifériára szorult – termékével került kapcsolatba”.2 S egyúttal nem 
tartja valószínűnek, hogy a költő a művet tudatosan választotta ki fordí-
tásra: „Balassi találkozása Casteletti pásztorjátékával... véletlenszerű lehetett, 
nem pedig tudatos erőfeszítés, irodalmi tájékozódás gyümölcse”.3

Az Amarilli esztétikai értékeiről később ejtünk szót. Szóljunk itt most 
Balassi választásának „véletlenszerűségéről”, esetleg tudatosságáról.

Közvetlen bizonyítékunk természetesen sem az előbbire, sem az utób-
bira nincsen, éppen úgy csak feltételezhetjük az egyiket, mint a másikat. 
De ha meggondoljuk, hogy Balassi mennyire otthon volt az olasz iroda-
lomban, hogy mi mindent ismer belőle, mennyit fordít, s az antik Proper-
tiustól, Ovidiustól Petrarcán keresztül a szintén olaszországi, de újlatinul 
író Marullusig és Angerianusig mennyi közvetlen olasz hatás mutatható 
ki a verseiből4, akkor nehezen tudjuk elképzelni, hogy az olasz pásztorjá-
ték-irodalomból éppen csak az egyetlen Amarillivel „találkozott” volna 
(s az is csak a véletlen műve lett volna), s nem ismerte például Torquato 
Tasso Aminta című művét. 

Ez utóbbi verses pásztordráma ugyanis a XVI. század világirodalmában 
a műfaj legismertebb darabja, s szinte a kor valamennyi hasonló műfajú 
alkotásának az archetípusa. Balassi Comoediája azonban nemcsak ilyen 
alapon hozható összefüggésbe vele.

Ismert, hogy a magyar Comoedia, az olasz mintájától eltérően, lendü-
letes, színes  prózában írt ajánlással („Az erdéli nagyságos és nemes asz-
szonyoknak”5), tartalomismertetéssel és Prologussal kezdődik, s hogy ez 
az utóbbi (mármint a Prologus) tulajdonképpen nem más, mint egy sajá-
tos komédiaelmélet és a szerelem hatalmának a dicsérete. Arra azonban 
az Amarilli és a Comoedia kapcsolatát kutató szakemberek már kevésbé 
fi gyeltek föl, hogy a szerelemnek mint irodalmi témának ez az elméleti 
fogantatású apológiája az Amarilliből teljességgel hiányzik (nemcsak pro-
lógusként, hanem a corpusból is), Tasso Amintája viszont (rendszerint a 
Kar vagy a bölcs Elpinus szájába adva a szöveget) lépten-nyomon él vele. 
S a Balassi-féle szerelemistenítés meglepően emlékeztet Tasso hasonló 
jellegű szövegeire. 

Pars pro toto hasonlítsuk össze az Ajánlás és a Prologus néhány sorát az 
Aminta ötödik felvonásának az első soraival. 

2 A „színtelen” jelzőt lásd ugyanott, 379. o. Amadeo di Francesco: A pásztorjáték szerepe 
Balassi Bálint költői fejlődésében, Akadémia, 1979. 2. o.

3 I. m. 13. o.
4 Vö.: Eckhardt Sándor: Balassi Bálint irodalmi mintái. In: i. m. 172–253. o.
5 Balassi Bálint műveit, szövegeit a következő kiadásból idézem: Balassi Bálint összes 

versei, Szép magyar Comoediája és levelezése. Szépirodalmi Könyvkiadó, 1968
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Comoedia:
„Vegye Kegyelmetek is jó néven [mármint a Comoediát, T. Á.]... mikor 

az Világbíró szerelemnek győzhetetlen nagy hatalmát érzitek magatokon...”. 
„Tudom, mit mondnak az szapora szűvek ellenem, tudni illik, hogy... ezekkel 
csak botránkozást csinálok...”. Pedig: „Az szerelem... az ifjú embernek gya-
korta sok jóknak oka... erőseket, bátort, bolondokot, eszeset, resteket megy-
gyorsít, részeget megjózanít...”. 

Aminta:
„Valósággal az a törvény, amellyel Ámor az ő birodalmát igazgatja mind 

örökké, nem kemény, nem is igazságtalan; és az ő gondviseléssel és szent 
titkokkal teljes munkáit igazságtalanul kárhoztatja valaki. Ó, mennyi mes-
terségekkel és esméretlen útakon viszi ő az embert a bóldogságra...”.6

Igaz, Tasso verses szövegét Csokonai prózai fordításában idézzük itt, de 
a gondolatvezetést a próza nem változtatta meg, sőt: a két érvelés között 
még akkor is feltűnő a hasonlóság, ha tudjuk, hogy a kor mennyire azonos 
sémákban gondolkodott a szerelemről.

De ha Balassi ismerte Tasso Amintáját, akkor máris feltehetjük ma-
gunknak a következő kérdést: mikor a költő elhatározta, hogy „... a Co-
media-szerzést új forma gyanánt előveszi”, azaz a magyar irodalomban a 
szórakoztató dráma, a „szép magyar komédia” műfaját megteremti, miért 
nem az ismertebb Amintát vette mintának, s miért a kevésbé ismert, sőt 
alig elismert Amarillit?

Azt hiszem, ezt a kérdést is Balassi segítségével a legcélravezetőbb 
megválaszolnunk.

Úgy általában mindnyájan tudjuk hát, hogy a Prologus tulajdonképpen 
Balassi drámaírói ars poeticája kíván lenni, de nem tudok róla, hogy ezt 
az ars poeticát valaki részletesebben is megpróbálta volna kibontani a 
költő előszavából és drámaszövegéből. Én sem vállalkozom rá, de néhány 
észrevételt azért megkockáztatok e kérdésben.

Balassi a komédiát olyan műformának tartja, amely szórakoztat („az 
szomoróknak is örömet s víg kedvet hozna”), mégpedig úgy, hogy a „Vi-
lágbíró szerelemről” szól („tisztességes” vagy „megtiltott” „szerelem vagyon 
benne”), arról a szerelemről, amely lehet „tekintetnélküli”, azaz pusztító 
erejű („... tudok ollyanokot, kik... sem az Istent, sem az lelkeket, sem gyerme-
keket, sem életeket, sem tisztességeket, sem nemzeteket, sem hírt, sem Embert 
nem tekinthetnek az ő szerelmekben...”), de lehet olyan „indulat” is, amely 
„... az ifjú embernek gyakorta sok jóknak oka, mert ha részeges, elhagyja az 
részegséget, csak azért hogy az józansággal inkább kedvét lelhetné szerelmé-
nek s tiszteséges volta miatt gyűlelségben ne essék nála. Ha gondviseletlen s 
tunya, ottan tisztán jár, frissen, szépen s mindenre gondvisel, hogy meg ne 

6 Amintás, Tassónak erdei meséje. In: Csokonai Vitéz Mihály minden munkája, II. köt., 
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1973, 547. o.
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jegyezze és gyűlölle az szeretője, ha undok s mocskosan viseli magát... Az 
féleként [félénket] penig mi teszi bátorrá, midőn csak szembenlételért, vagy 
egy távol való beszélgetésért is olly veszedelemre szerencsére ereszti magát, ki 
életében tisztességében jár?”

Mindezt röviden átfogalmazva azt is mondhatnánk: a Balassi-féle ko-
média a szerző szándéka szerint úgy szórakoztat, hogy a szerelemről, arról 
a „nagy vágyakozásról”, „indulatról” szól, amely az ember számára szinte a 
jelleme megváltozásával egyenlő. Tehát: szerelem, szórakozás, jellemvál-
tozás – Balassi számára ezek a komédia karakterjegyei.

Nem tudhatjuk, honnan vette, milyen olvasmányaiból szűrte le „komé-
diaelméletét”, de a dolog természetéből következően az a valószínűbb, 
hogy nem egyetlen darab ismeretéből. De ha mégis, akkor az az egyetlen 
mű bizonyára nem az Aminta volt, s nem is a pásztorjáték-irodalom egyéb 
klasszikus alkotásai, mert azokban „jellemváltozást” hiába keresett volna.

Tudom, túlhajtom a dolgot, de akkor is kimondom: Balassi a fentebb 
vázolt komédiaelképzelésével sokkal közelebb áll Shakespeare vígjáté-
kaihoz, mint Tasso vagy Casteletti pásztorjátékaihoz. Persze ő Shakes-     
peare-t nem olvashatta, drámáit nem láthatta, de az általa ismert darabok 
közül bizonyára azt választotta ki fordításra, amelyik az elvárásainak a 
leginkább megfelelt. 

S ha Tasso és Casteletti szóban forgó darabjaiban is a változtató szerel-
met és általában a változást keressük, akkor azt kell mondanunk, hogy az 
irodalomtörténetek által Tasso-epigonként jegyzett Casteletti művében 
több a legalább kicsit motivált, hihető jellemváltozás, mint a Tassóéban. 
Persze mindkettő pásztorjáték, lényegük a társadalmi determináción 
inneni természeti élet, az idill, jellegzetes fi guráik a pusztán a szerelmi 
vágyakozásukban élő s valami légies természetszcenériában mozgó pász-
torok és nimfák, de míg Tasso szinte minden autonómiát megtagad fi gu-
ráitól, azok teljesen a szerző kénye-kedve szerint, azaz véletlenszerűen 
mozognak, addig Casteletti alakjaiban van bizonyos mértékű öntörvényű-
ség. (Emlékezzünk: a későbbi drámaelméletek száműzik a drámából a 
véletlent. A pásztorjáték viszont a motiválatlan véletlenek halmaza. Talán 
ma már elsősorban ezért annyira idegen a számunkra.)

Hasonlítsuk össze például Tasso Amintáját (főhősét) a Casteletti-mese 
főhősével, Credulóval. (Credulo Balassinál = Credulus.) Aminta Silvia 
szerelmét akarja elnyerni, Credulo Amarilliét. (Amarilli Balassinál = 
Julia, illetve Angelica.) Aminta és Credulo pásztorok, Silvia és Amarilli 
nimfák. Aminta is, Credulo is szó szerint halálra kesergi magát a viszon-
zatlan szerelemben, de míg Aminta kicsit „öncélúan”, pusztán elkesere-
désében akar meghalni, addig Credulo számára az öngyilkosság eszköz, 
ezzel a tettével akarja kikényszeríteni Amarilli szerelmét.

Selvaggio (Balassinál Sylvanus), Credulo barátja, szintén szerelemre 
lobban Amarilli iránt, mikor azonban megtudja, hogy Credulo Amarilli 
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miatt meg akarja ölni magát (a szerelmes pásztor először egy szikláról 
készül leugrani, de aztán eláll szándékától, mert ott, úgymond, senki se 
látná; másodszor egy késsel akar végezni magával, de előbb nem felejti el 
felvésni egy fára a halála okát, hogy legalább halálában maga felé fordítsa 
Amarilli szívét), szóval Selvaggióban győz a reneszánsz idején a szerelem-
mel egyenlő értékű barátság érzése, kicsavarja Credulo kezéből a kést, 
lemond Amarilliről.  

Könnyen el lehet képzelni az olvasmányaiban a saját szerelem- és drá-
mafelfogását kereső Balassit: 1589 elején-telén az Amarillit olvassa. Már 
tudja, hogy korábbi szerelméről, Losonczi Annáról, a gazdag özvegyről 
végleg le kell mondania, s pénztelenség és földönfutás vár rá. Olvasás 
közben megérlelődik benne a felismerés, hogy Credulo szerelmi keser-
gése tulajdonképpen az övé is, ő is úgy bujdosik a nagy mindenségben, 
szerelmi bánatában, kietlen, havas hegyek között, ahogy Credulo az antik 
pásztorok örök erdejében. Olaszul olvassa a szöveget: „Che mi rileva errar 
per gli hermi boschi / Fra rupi, pruni, e sterpi...”7, de magyarul érti, s önkén-
telenül abba a ritmusba foglalja, amely számára már régen minden szöve-
get otthonossá, sajátjává tesz: „Mi haszon énnekem / hegyeken völgyeken / 
bújdosva nyavolognom”. 

Esetleg eszébe jut Tasso Amintája is (ha valóban ismerte persze), aka-
ratlanul összehasonlítja a kettőt, s az összehasonlítás világosságánál még 
inkább megtetszik neki Credulo: Aminta céltalan, férfi atlan síránkozásá-
val nemigen tud mit kezdeni, Credulo kicsit számító, céltudatos szerelmi 
panaszait jobban megérti. Nem, nem akarja ő már újrakezdeni Losonczi 
Anna, a „háládatlan” özvegy szerelmi ostromát, de meg akarja menteni a 
viszonyból, ami menthető, s amit csak ő tud megmenteni: a „vágyakozásá-
ból”, az „indulataiból” született költészetét, „haszonra” akarja fordítani a 
„nyavalgó bújdosás” keservét, s a belőle írt verseit fel akarja vésni valami-
féle képzeletbeli nagy fára, hogy az  üzenetüket egyszer majd még Anna 
is elolvashassa. Valahogy úgy, ahogy Credulo vési fel az Amarillinek szánt 
szerelmi végrendeletét egy valódi fára (amit költőnk aztán később így ver-
sel meg: „Credulus búában, / itt ez nagy pusztában / azért ölé meg magát...”).  
Vagy ahogy Selvaggio-Sylvanus énekli ki a szívében élő kedvese szépségét 
(hogy most már a „versében is tessék meg szép képe” ).

Apropó: Selvaggio.
Ennek a fi gurának az ősminta Amintában Satyrus (azaz egy szatír) felel 

meg, aki szintén vágyakozik Silvia után, de éppen csak befut a darabba, 
erőszakot akar elkövetni Silvián, aztán dolgavégezetlenül kifut a darabból. 
Jelenetének sem előzménye, sem következménye nincs a cselekményben. 
Ezzel szemben Selvaggio szinte igazi, változó, s a cselekményt is megvál-
toztató drámai fi gura. Vét a barátság erkölcsi törvénye ellen: szemet vet 

7 Idézi Amadeo di Francesco, i. m. 109. o.
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barátja szerelmesére, aztán mikor Credulo meg akarja ölni magát, győz 
benne a barátság érzése, lemond Amarilliről, kicsavarja Credulo kezéből 
a kést, s Amarilli a dulakodásukra fi gyel föl, látja meg a fába vésett verset, 
kezd vitába Credulóval, s a vita során derül ki, hogy Credulo ulajdonkép-
pen Amarilli korábbi szerelmese. 

Selvaggio jelenléte tehát a drámában egyrészt valódi „előrevivő motí-
vum”, másrészt a fi gura maga Balassi számára – Credulo ellenpárjaként 
– egy másik, férfi asabb cselekvési mintát: a számvetés és a változás „prog-
ramját” kínálja. (Nem lehet véletlen, hogy a két nagy erejű monológot, a 
Balassinál később az Ó nagy kerek kék ég szavakkal kezdődő, helyenként 
rapszódiai zaklatottságú szerelmi elégiát s az ún. echós verset nem Credu-
lo, illetve Credulus, hanem Selvaggio, illetve Sylvanus mondja. Ez utóbbi-
ban egyébként szerelméért, Máriáért epedő ifjúként Aminta is szerepel. 
S ez sem igen véletlen.) Credulo képtelen változásra, képtelen lemondani 
Amarilliről, keserűségére egyedül a halált tartja orvosságnak. Selvaggió-
nak az ilyenfajta halálról az a véleménye, hogy hiábavaló, a meghódítan-
dó nimfa csak nevetne rajta, s Credulót bolondnak tartaná. Ő, Selvaggio, 
képes megváltozni, s a szerelem helyett inkább a szeretetet, a barátságot 
választani.

Pontosan úgy, ahogy Balassi is éppen változni igyekszik! Már formá-
lódik benne az Annának szánt „elbocsátó szép üzenet”, valószínű, hogy 
ekkor már „öszve is voltak rendelve”, azaz ciklusba voltak fogva koráb-
bi versei (s az Amarilli cselekménye, összefüggő monológrendszere csak 
felerősítette benne a cikluselvhez való vonzódást), egy méltó záró vers 
hiányzik még, amellyel lezárhatná magában a hiába való szerelem korsza-
kát, s „többé nem említvén Júliát immár versrűl”, visszatérhetne a barátai-
hoz, jó katonáihoz.

Nem, nem hiszem, hogy „Balassi találkozása Casteletti pásztorjátékával... 
véletlenszerű” volt, nagyon is egybe vág itt minden ahhoz, hogy meg ne for-
duljon a fejünkben a „tudatos... irodalmi tájékozódás”, a keresés gyanúja. 
Csak aki keres, aki több  lehetőség között válogat, találhat olyan valamit, 
ami annyira megfelel a céljának, mint amennyire az Amarilli megfelelt 
Balassi céljainak. Költőnk nagyon is tudatosan választotta meg mintáit, 
túl nagy választék ismeretében dolgozott, fordította, írta verseit8 ahhoz, 
hogy feltételezzük: éppen az új műfaj, a dráma szerzésében bízta magát 
a véletlenre.

Nagyon elképzelhető viszont, hogy Balassi eredetileg csak verset akart 
írni az Amarilliből, s csak fokozatosan érlelődött meg benne az egész drá-
ma lefordításának, megmagyarításának a gondolata.

Amadeo di Francesco a már idézett művében meggyőzően kifejti és 
dokumentálja, hogy „A vers [az Ó nagy kerek kék ég..., T. Á.] ... bizonyos 

8 Vö. Eckhardt Sándor: Balassi Bálint irodalomimintái. In: i. m. 172–253. o.
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értelemben, a drámafordítási munka egészének a visszhangja: nem csupán 
az I. felvonás IV. jelenetének az újradolgozása, hanem valóságos szintézise 
mindazoknak az új költői törekvéseknek, melyek a Casteletti pásztorjátéká-
val való találkozás hatására keletkeztek”9. A monográfus főleg a bolyon-
gás, a kedvesnek a szerelmes férfi  szívébe „felmetszett” képe, valamint a 
„leppentőcske” (pillangó) motívumát emeli ki mint olyan mozzanatokat, 
amelyek bár a dráma különböző helyein fordulnak elő, Balassi korábbi 
költészetének hasonló mozzanataival felerősödve, azokkal egyetlen szin-
tézisben és teljesen új versalakulatban szervesülve, az I. felvonás IV. jele-
netének megfelelő helyére kerültek. 

Az észrevétel kitűnő és több mint érdekes, mert felveti azt a (Frances-
co által meg nem fogalmazott) lehetőséget is, hogy a költőt a dráma első 
olvasása, tanulmányozása során a jelzett rész ragadta meg a leginkább, s 
esetleg ezt a részt fordította le legelőször. S tette ezt talán azzal a szán-
dékkal, hogy Selvaggio természethez forduló szerelmi panaszának hatá-
sos jelenetébe beledolgozza a dráma teljes motívumrendszerét, s azt saját 
kozmikus „indulataival” és „vágyakozásával”, valamint a már korábban 
kialakított költői eszközeivel, metaforarendszerével hiperbolizálva, saját 
versként, az éppen befejezett Júlia-ciklus végére helyezi. 

E mellett a lehetőség mellett több tény- és szövegérv is szól. Vegyük 
őket sorra:

– az I. felvonás IV. jelenetének szóban forgó Selvaggio-monológjá-
ból teljességgel hiányzik a Balassi-vers mindenséget megszólító első 
strófája („Ó nagy kerek kég ég, dicsőség, fényesség, / csillagok palo-
tája...” stb.); meg lehet azonban a strófa kozmoszát feleltetni az I. 
felvonás I. jelenetében, az első Credulo-monológban megképződő 
hajnal-nappal-éjszaka-hold-ég-csillagok kiszögellésű kozmikus térrel; 
így lesz a dráma kezdete a vers kezdete is; egyetlen példa a megfelelő 
eredeti (olasz) szöveg kozmikus kiterjedéseire és költői szépségére: 
„Ma quando poi ti veggio aprir il cielo / Al novo giorno, e discacciar le 
stelle”10 (saját fordításomban: „De mikor látom, hogyan nyitod meg az 
égboltot / a holnapi nap előtt, leterelve róla a csillagokat...”);

– a monológ mint a Comoedia (azaz az Amarilli-magyarítás) teljes mo-
tívumrendszerének a szintézise Balassi szövegében, az I. felvonás IV. 
jelenetében valahogyan nincs a helyén; a dráma elején vagy végén 
tudnánk neki funkciót elképzelni, itt nem; a lírai összefoglalásnak ez 
az (adott helyen való) funkciótlansága csak úgy érthető/értelmezhe-
tő, hogy a már előzetesen kész vers utólagosan került oda;

– a Júlia-ciklus végén álló Ó nagy kerek kék ég kolofonjának az adata-
iból („Jó hamar lovakért járván Erdél földét...” stb.) az irodalomtör-
ténészek általában azt a következtetést vonják le, hogy a költő a Co-

  9 Amadeo di Francesco: i. m. 110. o.
10 Idézi Amadeo di Framcesco, i. m. 39. o.
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moediát is (akárcsak a verset) Erdélyben, 1589 telén fordította-írta11; 
a dráma ajánlása (ha feltételezzük, hogy a fordítással azonos időben 
született) mást mond: „Akarám azért ez Comedia-szerzést új forma 
gyanánt elővenni, hogy az ott bent [ti. Erdélyben, T. Á.] való ifjak az 
ide ki valókat az versszerzésben nem csak követték...” stb.; a magyarul 
tudók számára ebből szerintem egyértelműen következik, hogy a Co-
media-szerzés már Magyarországon esett („ide ki”); az Ó nagy kerek 
kék ég mint a Júlia-ciklus utolsó darabja Erdélyben íródott, de maga 
a drámafordítás/magyarítás később, s Magyarországon történt. 

*
Mi volt hát előbb: a tyúk vagy a tojás?
Casteletti drámája hívta életre Balassiban a drámaírót, vagy az ereden-

dően drámai alkatú költő monumentális drámai-költői gesztusai mozdí-
tották meg, indították a végtelenbe az egyébként talán provinciális, ava-
tag művet?

S egyáltalán: Balassi Bálint az alkata szerint vajon nem inkább dráma-
író, mint költő?

Látszólag ezeket a meddő kérdéseket feszegetem a fenti fejtegetéseim-
ben, de valójában csak egy dolog izgat: a költő egyetlen, teljes egészében 
ránk maradt drámája, s  annak előképe, ősformája, az Amarilli című olasz 
pásztorjáték nem érdemelne-e vajon tőlünk, kései Balassi-kutatóktól sok-
kal-sokkal nagyobb fi gyelmet, mint amilyet eddig szenteltünk neki?

Közvetve persze a „Mi volt előbb, s ki volt előbb?” kérdések is ezt a 
problémát célozzák.

Befejezésül foglaljuk hát össze a kérdéskört.
Ha a dráma részletes, alapos ismeretében olvassuk el újra az Ó nagy 

kerek kék ég... kezdetű,  ma is nagy hatású, s talán általában véve is leg-
súlyosabb Balassi-opust, szintézisverset, amelyről tudjuk ugyan, hogy a 
Selvaggio-monológ fordítása, mégis szuverén Balassi-versnek tartjuk, 
meghökkenünk a pontos egyezéseken: költőnk szövegének valóban nincs 
szinte egyetlen tartalmi motívuma sem, amely ne volna megfeleltethető a 
Casteletti-dráma cselekményének valamely motívumával. Még az olyan 
kifejezetten Balassi-toposznak érzett fordulatról is, mint a „Más kegyes is 
engem szeret, de én őt nem” egy-kettőre kiderül, hogy a „más kegyes” ere-
detileg bizony nem más, mint a Selvaggio által (részben Amarilli kedvé-
ért) elhagyott Galathea, aki minden eszközzel a kedvese visszahódításán 
munkálkodik.

11 Vö.: Eckhart Sándor: „… a darabba illesztett elégia, Sylvanus keserve… (Balassi) köl-
teményei között is szerepel, mint egy 1589 telén, Erdélyben írt ének és mint a Júlia-ciklus 
záródarabja, »többé nem említvén Júliát immár versül«. Ezzel (Balassi) egyúttal meg-
mondja, mikor írta »szép magyar komédiáját«: 1589 telén, erdélyi útja alatt.“ (Balassi 
Bálint Szép magyar komédiája. In: i. m. 384. o.) 
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De: a vers korábban ránk gyakorolt hatása ezzel egyáltalán nem kiseb-
bedik, hanem éppen hogy nagyobbodik, mintegy új, hogy úgy mondjam: 
egy plusz reneszánsz dimenziót nyer, jelzi, hogy abban a korban, a koráb-
bi koroktól eltérően, a szerelemben már feltétlen követelmény a kölcsö-
nösség: nem lehet valaki boldog a partnere rovására.

A Comoediában Balassinak szinte az egész korábban kialakított poé-
tikája, motívumrendszere aktivizálódik, ráépül a forrásszövegre, s ezzel 
felülírja, más jelentéssíkokba tolja azt – Amadeo di Francesco ezt is he-
lyesen látja és dokumentálja. 

De: azt jelenti-e ez vajon, hogy Balassi ilyenféleképpen egy „másodran-
gú” pásztorjátékot nemesített meg, tett gazdagabbá, emelt föl?

Nem hiszem. Sokkal inkább arról a szövegközi viszonyról van itt szó, 
amelyet a mi, mai szóhasználatunk az irodalmi hagyomány és az élő iro-
dalmiság dialógusának nevez, amely dialógus során az irodalom szaka-
datlanul újraírja magát, s közben az új az átírt réginek az életképessé-
gét is jelzi. Casteletti és Balassi dialógusában nem alá- és fölérendeltségi 
viszony dolgozik, hanem a hagyomány és az élő irodalmiság termékeny 
kapcsolata: a Comoedia számunkra az Amarilli értékét is bizonyítja és to-
vább élteti.

Casteletti 1580-ban írja az  Amarillijét. Ekkor a pásztorjáték műfaja 
még nagyon a kezdetén áll a történetének (a műfaj igazi fénykora talán 
nem is a reneszánsz, hanem a rokokó), de a római drámaíró máris mó-
dosít az ősformán. Az ő játéka, hogy úgy mondjam, realistább, mint az 
1573-ban írt Tasso-féle Aminta. Balassit (a pásztorjáték alapképletén, te-
hát a kesergő, panaszkodó szerelmes s a természetben való bujdosás mo-
tívumain túl) feltehetően éppen ez a „realizmus” (főleg Selvaggio reális 
helyzetfelismerése és képessége a változásra) ragadta meg leginkább, s 
ezt „írta fölül” a szerelem neoplatonista képzetével, amely szerint (s Bal-
dassare Castiglione, a reneszánsz nagy szószólója szavaival) „A szerelem 
egyfajta vágyakozás a szépség élvezetére”.12 (Emlékezzünk a Prologus szöve-
gére: „A szerelem... egy igen nagy kívánság”, mondja a szerelemről Balassi 
csaknem szó szerint azt, amit Castiglione.)

Casteletti Amarillije a pásztorjáték műfaját a reneszánsz „realizmusa” 
felé tolja, s mint ilyennek is fontos helye, megkülönböztetett jelentősége 
van a kor egyéb pásztorjátékai között.

Azaz: az Amarillinek természetesen a Comoediától függetlenül is van 
(olasz és világirodalom-történeti) jelentése és jelentősége, de a Comoedia 
– számunkra, magyarok számára – más pluszjelentésekkel is gazdagítja. S 
vice versa: a Comoedia az Amarilli eredeti kontextusának a jelentéseivel 
sokkal gazdagabb, mintha csak önmagában szemlélnénk és fogadnánk be.

12 Idézi: Heller Ágnes: A reneszánsz ember. Akadémia, 1967. 214. o.
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S végül:
A Balassi-irodalom az ún. Maga kezével írott könyv, illetve az abba gyűj-

tött versek csoportosítása alapján feltételezi, hogy a költő 1589 tavaszán-
nyarán száz versből álló lírai önéletrajzot tervezett. A mű, sajnos, nem 
készült el, s csak találgathatjuk, hogy végső formájában mit tartalmazott 
volna. De ha elgondoljuk, hogy akkor Balassiban még igen frissek a drá-
mafordítás/írás élményei, s tulajdonképpen már a Comoediában is kör-
vonalazódik egyfajta drámai Balassi-önéletrajz, s a költő viharos élete és 
életműve önmagában is inkább drámai, mintsem lírai történetet kínál, 
nem lehet kizárni, hogy a száz vers rendje is inkább a dráma, mintsem a 
líra természetéhez igazodott volna. Bizonyos jelek (például a költő házas-
sága előtti „vétkeit” megvalló Bocsásd meg Úristen... című opus és a válása 
után a Júlia ostromát újra kezdő Méznél édesb szép szók... kezdetű vers 
egymásmellettisége, amely egymásmellettiségről Klaniczay Tibor azt írja, 
hogy az „önkritika kritikája”13, azaz a szenvedély, a lélek drámája, belső 
konfl iktus a javából) már a kész részekben is felfokozott drámaiságról 
vallanak. 

Azaz: Balassinak a költői műve is drámai, s a drámája is lírai. S nem 
lehet eldönteni, hogy az életműben mi az előbbre való: a líra vagy a drá-
ma.

S persze nem is kell eldönteni.
Balassi Bálint egy személyben nagy formátumú drámai költő és dráma-

költő.
S nekünk természetesen egyszerre kell tovább éltetnünk a drámai köl-

tőt és a drámaköltőt.

13 A magyar irodalom története 1600-ig. Akadémia Kiadó, 1964. 466. o.



Varga  Imre

Képek Kálnoky-keretben

Hová lettek a családi ereklyék?
Hová a sérvkötők, kardok, násfák, ruhák?
Hová tűntek, akik óvták-viselték:
hol a kalmár, a szűz, s na, hol a huszár?

Hová mentek, akik folyton keresték,
hogy kik is ők? S hová tűntek, akik nem?
Hová a lator? Hová a szerencsés?
Hová a poklok? A mennyek? Az isten?

Hová lettek, mondd, a régi családok?
Róluk a sok arckép – festmények, rajzok?
Az ő idejük is gödörbe hajtott?

Hát elhagytak mind a régi költők is?
El a regölő úzok, s palóc bárdok?
Szellemképüket az utódok őrzik.



Varga Imre

Amikorra felébredsz, megszülöm 
(az Eck mestert?)

A reggelnaplóból

Játék, kápráztató játék. Ahogy egy pillanatra fénybe kap, csupa ragyo-
gás a világ.

Ahogy a fi ús forma nő ül a borzalmasan pöfögő kistraktoron a szembe 
kertben, és a kislánya hirtelen elébe iramlik a kaszálógépnek, az anyja 
dühösen-ijedten rárivall:

– Virág, te állat!
Ez egy mondat a krónikámból. Milyen szép a maga közönségességében, 

undokságában is. Kifejezi, de inkább nem sorolom, mennyi mindent 
fejez(het) ki az olvasó érzékenységétől, ráhallásától függően.

A pokol bugyrai, a tudatosság szintjei. Megtapasztalni, ami adódik. El-
fogadni, szeretni, ami van. Hálát adni a napjaimért.

– Köszönöm a mondataidat, Kozmosz!
Minden az élet jele, még a géphangok is. Az eget betöltő morajlás, a 

leszállásra készülő sugárhajtású hangja. A távolból egy betonkeverő gép 
zsolozsmája. Kutyavakkantások.

Egy bezáró élménybe alámerülve a végtelenség érzése. A morajlásban 
átélem magam.  Feladatokat az elfogadásra nem kell kiosztani. Adódnak 
sorban egymás után. A sugárhajtású elhaló hangja beleveszik a keverő-
gép dörömbölésébe. Az égi hang a földibe hatol. A szándék belezuhan 
az időbe. A tervek belevesznek a sértődöttségbe. A bizonyosság, amikor 
éppen meginog, és reménnyé válik. Amikor kitekintesz a pillanatból, ki-
fordulsz a mostból, mintha ténylegesen lehetne, nyugtalanul tekintgetsz 
körbe-körbe, elvágyódva innen. Kívánni, ráóhajtani kevés. Nem elnyomni 
a sóvárgást. Hanem átélni egészen. Minősítés nélkül. Ahogy a víz alól 
feltörők fulladozva kapnak a levegő után.

*

Arra ocsúdok az éjszaka közepén, hogy álmaim súlyos szőlőfürtökben 
lógnak bennem a bordákról, csontokról befelé. Ha megmozdulok, még 
alám pereghetnek és összenyomódhatnak. Egy-egy szemet csippentek be-
lőlük, ízlelgetem. Itt guggol a lányom is két álomsor között. Alighanem 
terhes. Mintha az ő bőrén át egy szótlan lény sejlene, akinek első szava 
majd mi leszünk. Amikorra felébredsz, megszülöm. Fiú lesz. S lám, ami-
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kor megszólal, elveszik hangjával együtt; színházi nézőtérre kerülök, egy 
lány váratlanul az ölembe ereszkedik: te vagy az én legvonzóbb székem, 
mondja fölhevülten. Kibújok alóla.

A templomút melletti porta udvarán ébredek Kisgyarmaton. Vásott, 
földes nagykabát alatt mocorgok, mellettem mozdulatlanul, borostásan 
egy férfi . A postás hangja ugraszt föl, de nem az unokatestvérem ő (aki 
valójában a községi kézbesítő), hanem itt az alsó szomszédból a fekete 
bajszos cigány, Ernő. Fölráncigálom, rám madzagolom bő farmernadrá-
gomat, s kilépek az utcára. Pénzt kaptál, mondja Ernő komolyan, de csak 
obcsánszkid számát látva adhatom át. Hanem a személyi igazolványom 
nincs itt. Te, nehogy átutald a pénzem Fridrichéknek. (Az ő házukat vet-
tem meg Tinnyén néhány éve.) Akkor talán menjünk le együtt a postára. 
Mart ő így, mert nincs papírom, semmit nem tehet. Elindul le a templom-
úton a paplak felé. Hé, kiáltok utána, menjünk inkább erre, a Sáfrányék 
háza mellett, így hamarább a postára érünk!

(Ahol álmomban fekszem, annak közelében bukkantak rá másnap pos-
tás unokatestvérem 22 éves fi ára – holtan. Az utcán nyírta a füvet egy 
buherált géppel, és halálos áramütés érte. Feketén, égetten találtak rá.)

Már az álom is fi gyelmeztet, sőt rám pirít, s épp ma, amikor barátnő-
met, Ágit várom. Ennek a találkozásnak csak úgy lesz értelme, ha visz-
szavisz egy szabadabb, őszintébb közös beszédhez. (Minél szabadABB?) 
Megtaláljuk, hogy mire kellünk egymásnak. Barátkozni vagy szerelemre. 
Különben a szőlősorok közt elcsorog a must, és kisodorja velem együtt az 
értelmes jövőnket is.

De nem volt must (és mag-)folyás, mert Ági barátságot ápolni jött hoz-
zám vidékre, nem másért. Az, hogy nagyon unja a magányt, részéről nem 
felkínálkozás volt, hanem baráti közlés. De azért én megkívántam az ágya-
mon ülve, beszélgetve, mert helyes, vonzó nő, ő pedig zavartan hárított, 
nem szerette volna, ha összekuszáljuk, ami kettőnk közt van. Utána erős 
feszülés, fájdalmak a hasüregem jobb oldalán. Kamaszkorom vágyódásai 
közben éreztem ehhez hasonló szorítást, fájdalmat. Sőt legelőször koráb-
ban is: óvodás koromban, amikor az óvónőnk udvarlójával pusmogott a 
terem nyitott ablakánál.

Délután egyik jógatanítványom telefonált: nemrég érkezett vissza 
hosszú angol tanulmányútjáról. Azt mondta, beszélni, és újra barátkoz-
ni szeretne velem. Meg is jelent nemsokára egy angol szappannal s egy 
kacatáruk közt talált papírkötésű könyvvel. Eckankar, mint spirituális is-
kolázás. 

Nos, lássuk az eck-medvét!
Az Eckankar a mának is szóló ősrégi bölcsesség. Az 1965-ben „nyilvá-

nosságra került” tanításaival a személyes tapasztalatok értékét hangsú-
lyozza, mint a legtermészetesebb utat vissza Istenhez. Bármilyen a vallási 
kötődésed, az Eckankar megmutatja, hogyan nézz és hallgass bensődre 
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– hogy kiterjeszd tudatosságodat és megszabadulj kötöttségeidtől, hogy 
hogyan élj boldog, kiegyensúlyozott és termékeny életet.

Hittételei:
1. a lélek örök, s ez az igazi énünk
2. a lélek azért létezik, mert a Teremtő szereti
3. a spirituális kibontakozást felgyorsíthatod az ECK-kel, az isteni 

szellemmel való tudatos kapcsolaton keresztül
4. Mahanta, az élő Eck mester az Eckankar spirituális vezetője 

(Az élő Ige: egy szemüveges, öltönyös, lelkészarcú, nyakkendős 
amerikai faszi: Harold Klemp.)

5. a spirituális tapasztalat és szabadság ebben az életben minden-
ki számára elérhető

6. lélekutazások, álmok révén és más spirituális módszerekkel 
fölfedezheted a lelki világokat (Most ez az utolsó mondat meg-
ragadta fi gyelmemet.)

S egy gyakorlat a mahantától, aki láthatóan tudja a dürgést:  

Kapu a lélekutazáshoz

Ha érdekel a lélekutazás, kipróbálhatod ezt a technikát álomállapot-
ban. Elalvás előtt hunyd le a szemed, és fi gyelmedet vidd a Spirituális 
szemedre (ádzsna csakra) minden erőlködés nélkül. Azután énekeld a 
HU-t, és töltsd meg magad szeretettel. 

Erre a szeretetérzésre szükséged van, hogy bizalommal indulj egy is-
meretlen, felfedezetlen területre. Az egyik módja annak, hogy szeretet-
tel töltsd meg magad az, ha visszaemlékszel olyan esetekre, amikor tiszta 
szeretetet éreztél. 

Aztán lásd belsőleg azt a személyt, aki most az eszményképed – akár 
Krisztus, akár Buddha akár az Eck mesterek egyike. Majd szívbéli kedves-
séggel mondd azt „Engedélyt adok neked, hogy arra a helyre vigyél, amire 
rászolgáltam, hogy a legnagyobb spirituális kibontakozást elérhessem.” 
És akkor halkan vagy hangosan folytasd a HU, Isten, vagy más szent szó 
kántálását. 

Próbáld elképzelni, ahogy a belső világokban sétálsz, és tudd, hogy az a 
személy, akivel találkozol, egy kedves barát. 

Ha nem működik az első alkalommal, próbálkozz újra és újra! A spi-
rituális gyakorlatok hasonlók testi másukhoz: számos alkalommal kell 
ismételned, mire az izmaid megerősödnek; ez rendszerint nem történik 
meg az első próbálkozásra. Nagyon valószínű, hogyha egy gyakorlatsort 
harminc napig végzel, erősebb leszel, mint mielőtt elkezdted. Hasonló-
képp van a spirituális gyakorlatokkal is. Az ECK lelkigyakorlatainak célja 
egyszerűen megnyitni egy utat, vagy csatornát közted és a Szentlélek kö-
zött, amit mi a hallható életfolyamként ismerünk – a hullámok Isten szí-



17

véből jönnek. Attól a pillanattól kezdve, ahogy elkezded énekelni a HU-t, 
és keresni kezded az igazságot ezen a különös módon, akár tudatában 
vagy, akár nem, megváltozol. 

HU (angolosan: hjú) mantrát énekelve, istent ősi nevén szólítgatod. Ez 
azoknak áldásos, akik vágynak szeretetre, bölcsességre, szabadságra és 
igazságra. Nyisd meg szíved az isten jelenlétének! 

Lám: megint egy időtlennek mondott rendszer, amelynek segítségével 
megtapasztalhatnám magam lélekként, korlátok nélküli spirituális lény-
ként. Tanácsot ad, hogyan boldoguljak a világban isten fényével és hang-
jával.

Köszönöm, Tomikám, ánglius ajándékodat, de a módszerekből nekem 
untig elég! Sem Eck mesterre, sem Mekk mesterre nincs most szükségem.

Az én mesterem nem az efféle könyvekben van.
Hanem?
Hanem bennem.
Bennem? (Mit csinál most ez a mester?)
Délután még egy látogatóm érkezett. Majd el is ment. Aztán az egérkék 

az éléskamrámban. Kosaras csapdámban hét vagy nyolc állatkát vittem 
föl gyors egymásutánban a kert végébe, s ott elengedtem őket. Remélem, 
nem jönnek vissza hozzám. Ámulat, hogy egyszerre három szürke rágcsá-
ló nyüzsög a drótkosárban. Mielőtt elengedem hívatlan vendégeimet, egy 
kis hideg vizet locsolok rájuk, hogy elvegyem a kedvüket a visszatéréstől.

Telefonok. Szentendrére németóra ügyében. Bő tíz nap múlva esedé-
kes újra. Lányommal is beszélek. Igyekszem vele kedves lenni, ha már ál-
maimban (is) önmagamra ébreszt. Mesternek mindenesetre hatásosabb, 
mint a könyvbéli mahanta.

*

Ezzel a ki-kihagyó jegyzeteléssel csak a feladataim szaporodnak, illetve 
az elfoglaltságok, tennivalók. Na de ez meddő panasz. Haszontalanság. 
Amikor huszonévesen naponta bejártam a szerkesztőségbe, s munkakö-
ri feladatként töméntelen kéziratot olvastam, javítgattam át, merő szen-
vedélyből könyveket, verseket faltam mohón, s utána éjszakába nyúlóan 
kocsmáztam barátaimmal, mégis jutott időm az írásra. Sokszor a kávé-
házakban keletkezett vázlatokból kopogtam le valamelyik albérletemben 
Consul írógépemen a recenziót, tanulmányt vagy verset. Az első három 
könyvem, pontosabban a második meg a harmadik lírakötet is így íródott. 
Szóval a rendszeres szerkesztői munka nem bénította le az alkotóerőm. 

Maga az írás, kibeszélés is fontos; hogy a kimondás (fölöslegeim lera-
kása) a szépirodalom felé is engedjen szökdécselnem. 

Ma estétől böjt, holnapután estebédig, hogy meglegyen a negyven óra, 
Hamvas Béla kedves emlékére.
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A legutóbbi böjtöm óta elnehezedtem; az ízületeim jelzik a fölöslegek 
lerakódásait; lótuszülés közben időnként érzem a bal térdem feszülését, 
apró fájdalmait, s hajlékonyságom se olyan mérvű, mint az ételmegvonás 
idején. Most hogy a böjti naplóm egyik darabját olvasom el, tűzre vetés 
előtt, kiderül rögvest töltekezős életem szürkesége. S hogy a világ(om) 
csak belülről, belőlünk változtatható meg. A rutin, gépiesség egy ideig 
látszatbiztonságot adnak, de sajnos késznek, külön levőnek, terméknek 
láttatják a folyton teremtődő világot. Késznek, valóságosnak azt is, amit 
énnek nevezek s énnek mondanak mások. Ki vagyok én? Félek elfogadni, 
hogy erre nincsenek kész válaszok. Ami kész, az a múlté. Halott. Az én a 
nincsen.

Hogy is szól az egy tenyér hangja?
Nem érheted el a gondolkodás útján.
Nem érheted el gondolkodás nélkül.
Mostom: a nem tudhatom. Vagy élem, vagy pedig gondolataim vannak 

róla. Így viszont már egyáltalán nem most.

*

A délutáni lepénysütés közben a gerincem átforrósodik, s a meden-
cémben is erős bizsergés, egy kicsit emlékeztet a nemi vágyra, de ez vilá-
gosabb, fölemelőbb és öntörvényűbb annál; önmagát betöltő tapasztalat; 
s nem indít bennem képzelődést, s nem kelt fel bennem sóvárgást sem.

Jó ez az érzés, túlterjed rajtam, s körbevesz élő elemként. 
Úszkálok benne, a teremtés meleg vizű medencéjében.
Így úszkálva élvezkedek, nézem a mai délután jelenéseit.
A délután pedig úszkál bennem tárgyaival, s láthatóan jól érzi magát.

Ez a mostani jegyzet annyit máris sugall, hogy szedődnék össze. Szóval 
hasznos. Fontoskodás helyett a fontos dolgokra kéne fi gyelnem. Ki vagyok 
valójában? Tudattisztítás. Írásgyakorlatok. Ami az ismerten, szokásaimon 
túl vagyok. Tudatosítani a félelmeimet. A félszegségeimet. Féltékenysé-
geimet. Félbehagyásaimat. Féltestvéreimet. Félnótáimat. Félkegyelműsé-
geimet. Féleszűségemet, ami az intuíció- meg érzésszegény racionalitás. 
Kideríteni, hogy miért nem tudok szívből örülni mások sikerének. Ész-
revenni minden önkorlátozást. A szerepeimet is. Keresni, ami rajtuk túl 
valójában vagyok.

Milyen volt az arcom szüleim fogantatása előtt?
Hát most mutassam meg!
Ha megszűnt elkülönültségem önmagamtól, másoktól, nincs kire mu-

togatnom, mert ő mindig én vagyok. 
A kiadók linkségeire, packázására pedig alighanem szükségem volt/

van. Lassan, talán még az én életemben, az is kiderül, hogy miért. 
Nincs mit bizonygatnom. A helyemen vagyok.
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De azért elképzelhetőnek tartok öt más életet is. Lehetnék: remete, 
energiagyógyász, kiadóigazgató, világutazó, aktfotós (vagy pornósztár). 
De kevés ez az elképzelt öt élet. Mégha gyakorló regényíró lennék! De 
költőnek ennyi meg se kottyan. Adok hozzá ugyanennyit. 1. virágkertész 
2. bűvész 3. kaszanova 4. gyöngyhalász 5. jógamester.

Most pedig a betűimet formálom szebbre, lassabban írok, ami persze 
nyomtatásban már nem látszik; de a hatását így is érzem; az írás képét 
alakítva, az arcomon is változtatok. S a tudott helyett inkább újra a meg-
tanulandók, átélendők. A sokszor leírt, s mégis mindig új betűk és szavak. 
Milyen csoda már ez is, hogy a ritmus az enyém. S megíratott: a bölcs a rit-
musban él. Bár ritmusban élek, nem káprázom magam bölcsnek. Ha van 
bölcsesség, nem személyi tulajdon. A bölcs nem én vagyok. A bölcsesség 
van, rajtam át is. Se személyes, se személytelen.

*
Éj, ha a fejemben kavargó mondatokat hűségesen le tudnám jegyezni! 

Akkor akár régi ábrándom is megvalósulna: leírnám a nyári égbolt fel-
hőjátékait úgy, hogy az – esetleges – olvasó számára is látható, élvezhető 
legyen.

Ehhez viszont Hamlet őrültsége kellene, s ráadásul egy félnótás társ 
mellettem, akivel nyomban hitelesíttetném, hogy minden képzelgésem 
valóságos.

Önkéntes – női – jelentkezőket szívesen fogadok szexre, mámorosan 
félnótázni. Kalandornők, amazonok, kortyondik, szüzek meg hermafro-
diták kíméljenek!

*

Délután villan belém, hogy talán ma még nem is írtam a reggelnap-
lómba. Hátha mégis. Visszagondolok: homályos értelmi ködben dereng a 
felkelés utáni időszak. S úgy döntök, hogy megvolt a jegyzetelés. 

Van nekem elég tennivalóm enélkül is! 
Mikor aztán késő este, lefekvés előtt ellenőrzöm, kiderül, hogy rosszul 

emlékeztem. A tegnapi bejegyzés az utolsó. 
Az ország ünnepel köröttem. Közben, vonatozunk Szlovákia felé, csupa-

csupa áttelepülő. Mindannyian az embertelen magyar adótörvények, a bun-
kómagyarság elől menekülünk egy élhetőbb részére a Kárpát-medencének. 
Közben kiselőadást tartok utastársaimnak, hogy a helyzetünk mennyiben 
más a Magyarországra költőző kisebbségiektől, akik fordított utat jártak 
évekkel ezelőtt. Érveim azonban, még álomban is érezhetően, felszínesek. 
Márait említem, egy lány arca derül föl csupán a körben állók közül. Sebesi 
Ernő, Forbáth Imre. Néznek rám értetlenül s fenyegetően. Belezavarodok. 
Egy félcégéres magyar férfi  mellét kidüllesztve henceg, mert tud két mondatot 
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lengyelül. Mondja is, csillogó arccal, magyaros akcentussal. Leintem rögtön, 
hiszen nem Lengyelországba megyünk. Na, de a szlávok! érvel ő, rajongó 
félműveltséggel. 

Istenem, micsoda megalázó népvándorlás a pénz, a megélhetés miatt. 
Anyagi bizonytalanságból a nyelvi kiszolgáltatottságba. Mi lesz velünk?  El-
kockázták az országunkat, a nyelvünket. De most csak magunkra, a jövőre 
gondolunk. Vannak, akik szlovák nyelvkönyvet forgatnak. Kattognak alat-
tunk a vonatkerekek; ebből ébredek. 

A szomszédban valaki vasat püföl.

Most pufogtatja el az ügyeletes kormány a közpénzek egy részét. Pe-
tárdák, közhelyek. Szólamok az új kenyérről. Ugyanekkor egy ezoterikus 
magazin különszáma asztalomon a sokasodó lisztérzékenységről. Meg a 
savas visszaböfögésről.

Élet és politika.
Káprázat és valóság.

Tönkölylepényt sütve ünnepelek. Ebben rokonom az áldott emlékű 
John Lennon, ő is nagy csapáti szakértő volt. 

Az írnivalók megint csak nem vonzanak. Az hajnali álom érdekesebb 
részletei eltűntek, befedődtek; panaszkodni nem akarok, dicsekedni pe-
dig nem szeretnék.

Egyik tegnapi vendégem, a számítógépes Norbi a belátásról meg a te-
hetetlenségről beszélt. Hallgatom őt, örülök, hogy fi gyelmemmel teret 
adok szavainak, érzéseinek. Megélem a megnyílás s az átengedés, áramlás 
örömét, most nem kapaszkodok a véleményembe, szenveimbe, ahelyett, 
hogy a másikra fi gyelnék. Érzem, ahogy beáramlik sötét szívembe az ele-
venség. Ettől mindjárt könnyebb, derűsebb leszek. Nem kell lekopognom 
vagy leírnom rögtön, mert nem vagyok babonás. 

Egy idő múlva az ismerős utcabéli fecsegő reformnő ront be fokhagyma-
szagúan, idegesen hozzám, mert telefonálni szeretne Németországban élő 
lányának. Figyelem magam, hogy föltámad bennem a taszító érzés, a kel-
letlenség, s miután elfi ntorodom gyomorszagát s a hagymabűzt megérezve, 
ez is tudatosul. Tegnap adtam neki néhány rózsaszálat, miután megdicsérte 
a kert virágait, s ma kezébe nyomok egy zacskó szilvát. Vajon bűntudatból? 
Vagy inkább jóérzéssel, hogy megoszthatom vele, amim van?

Többször leülök a nap folyamán. Fél órákra, szemlélődni. Nemcsak 
reggel, de délben, sőt még este is.

A lányom élelmes tizenéves. Ma sört csapol kisegítőként a Margitszi-
geten. Sötétedéskor az anyja is kimegy hozzá; mert kettesben biztonságo-
sabb hazafelé.

A labdapálya felől brummog, hebeg a zene; a politikai ünnep ricsajjal jár.



Tóth László

Három futam

Citera, doromb, hedegű, szitár,
avagy

Háy, Shankar és Krizsán tanár úr

Nem olyan régen a nemcsak költőnek, írónak, színpadi szerzőnek, ha-
nem képzőművésznek is kiváló, részemről megismerkedésünk óta, vagyis 
kis híján három évtizede emberként is baráti érzelmekkel tisztelt Háy Já-
nostól kaptam egy elektronikus levelet, melyben, csak úgy, mellékesen, 
szót ejt – csipetnyi (ön)iróniával vegyítve – gitár- és citeratudásáról is. A 
dolog persze meglepett, mert bár Háy sokoldalúságát mindig tényként 
kezeltem, s még a gitárt is bőven el tudtam képzelni a nyakában, a citerát 
valahogy nem vártam tőle. Amikor pedig azt kezdte ecsetelni, hogyan do-
rombolt (értsd: pengette dorombját) egy majd’ kontinensnyi indiai előtt, 
már-már irigyelni kezdtem őt. Az időben, amikor ez íméljeinket váltottuk 
egymással, épp soros könyvtárazási rohamomon voltam átesőben, amikor 
ülőgumóim nem kímélve a hét minden áldott napján tékanyitástól tékazá-
rásig ott seggeltem a pozsonyi Egyetemi Könyvtár valamelyik olvasójá-
ban, s rontottam módszeresen a szemem és görbítettem a hátgerincem. 
És akkor az jutott eszembe, amit meg is írtam A Gézagyerek és A Pityu 
bácsi fi a „atyjának”, hogy – semmilyen hangszeren játszani nem tudván, 
és zenei képzettségemből legfeljebb a Boci-boci tarka egymás utáni száz-
szori kipötyögésére futva – mennyire kiszolgáltatott vagyok olyan (belső, 
külső) ártalmaknak, melyek orvoslását a citera, doromb, ilyenek szolgál-
tathatnák, magyarán: mennyire nincs eszközöm bizonyos ártó hatások 
csökkentésére. Egyedül csak a könyv jöhet szóba nálam ilyenkor, de ez, 
adott helyzetekben, édeskevés. 

Ráadásul a nem sokkal korábbi napok friss híre volt – megint itt van 
India – Ravi Shankar halála is. Magam akkor azon csodálkoztam el legfő-
képpen, hogy még élt. Hogy még csak most halt meg (igaz, kilencvenkét 
évesen), mert már oly régen isten volt. Számomra, egykori, a szocialista 
úttörőmozgalomból kikupálódott, hatvanas évek közepi kisbeatnik szá-
mára mindenképp, s ha annak idején szitárjával még korabeli bálvány né-
gyesem egyikének, Georges Harrisonnak a lelkébe is sikerült bepengetnie 
magát, hogyne forgatta volna föl legfőképpen gyermekkori falum búcsún-
ként házról házra járó, Rovács-féle zenészeinek hegedűnyekergetésein 
edzett zenei világomat. (S bár nem tartozik szorosan ide, mégis itt mon-
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dom el Georges-ról, hogy – ki tudja, miért –  John, Paul és Ringo mögött, 
bámulatos gitárszólói ellenére mindig is ama bizonyos „örök negyedik” 
[tudom: örök harmadikot szokás ilyen esetekben emlegetni, de hadd al-
kalmazzam most e szólást erre az esetre], afféle szürke eminenciás ma-
radt a számomra.) De, visszatérve Shankarhoz, annak idején, bő húsz éve, 
abban a szerencsében részeltettem, hogy ott lehettem – soros kedvesem 
belém karolása jóvoltából – a zenész budapesti kisstadionbeli hangver-
senyén, ahol élő szitárjától még inkább több lettem, mint addig valaha is 
voltam. Legutóbb pedig, karácsonyra, megkaptam egyik CD-jét; közhely, 
de  – bár a közhelyek attól közhelyek, hogy nagyon is igazak – Shankar 
keleti szitárja valóban kiemeli annak hallgatóját a nyugaticivilizáció-beli 
Heidegger „itt-lét”-ének, „jelenvalólétének” („Daseinjének”), létbe szo-
rítottságának világából, s a transzcendens, a léten inneni és léten túli felé 
nyitja meg határait. Nékem – Nyugat halandójának – a találkozásom az ő 
muzsikájával, ha behatárolt időre is, a léten kívüliség léten belüli megta-
pasztalását adja, a halálnélküliség elemi erejű tapasztalatával szembesít. 

S ha már itt tartok, jó lenne megint – s mind és mindig – több lenni. 
Hogy mit jelent(het) ez a saját személyemre (életemre) lefordítva? 
Vissza kell(ene) találnom fi atal(abb)korom érzékenységeihez, tudat-

alattijaihoz. S képletesen (korunk szavával: virtuálisan?) megragaszta-
nom nyolc-tíz éves korom hegedűjét, amelyet azért törtem össze annak 
idején a kertek alatt, a kanálisparton, hanyatt vetve magam, és csípőtől 
ég felé emelve lábam, afféle mezei artistaként, társaim szórakoztatására 
talpamon forgatva-egyensúlyozva azt, hogy ne kelljen megtanulnom he-
gedülni. Pedig Krizsán tanár úrék földszintes Nádor utcai házához – aki 
oly reménytelenül kívánta belém sulykolni Cinka Panna meg Bihari János 
meg Auer Lipót meg Yehudi Menuhin tudományát – sokáig el-eltaláltam 
még gyermekkorom után is, dologtalan róva a révkomáromi utcákat, s 
persze, el-eltaláltam az álmaimban is. Melyek mindig azzal végződtek, 
hogy az 1930-as években városa Szent Benedek Rendi Gimnáziuma húsz-
harminc tagú diákzenekarának oly lelkes vezetője – mellyel a visszacsa-
tolás után, 1944-ig, minden évben felléptek a budapesti Zeneakadémián 
is – zenei karrierem tökéletes csődjétől megrendülten, lábának nagy len-
dületet adva, a szó szoros értelmében kirúgott házuk beüvegezett veran-
dájának ajtaján. 

Mostanában már rég nem jártam arra, az utcának azt a részét ledóze-
rolták, s a nevezetes ház – ahol, a tanár úréknál, komáromi gimnazista-
ként, egyik emlékezéséből tudom, jeles esztétánk és (hely)történészünk, 
Koncsol László is lakott, s minden bizonnyal hegedültek is együtt néha-
nap, szűk egy évtizeddel korábban, az 1950-es évek elején – örökre eltűnt 
a föld színéről, s ami szomorúbb: az utóbbi években az álmaimból is. Ma-
gam a nálam egy-két hajszállal idősebb Tárnok Endre (akkori) barátom-
mal – szegről-végről távoli rokonommal – jártam Krizsán tanár úrékhoz 
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hegedűleckéket venni, aki náluk begyakorolt mozdulataival azóta a szlo-
vák fi lharmonikusok zenekarával végighegedülte a világot (később, ha jól 
tudom, Koncsol jó barátjának, a kitűnő szobrászművésznek, az ugyancsak 
egykori komáromi gimnazista Nagy Jánosnak a lányát vette feleségül), 
míg számomra nem maradt más, mint hogy a verseimbe próbáljak meg 
ezt-azt átmenteni összetört hedegűm darabkáiból, szilánkjaiból, ízekre 
hullott hangvilágából. 

Nem, nem tévesztettem el az iménti szót, amely valahogy mindig sze-
rencsétlenül járt festő barátom, az 1980-as évek második felében, har-
mincnyolc évesen, egy alumínium szemeteskuka fedelével pépesre vert 
Dúdor Pista szóhasználatával jön a nyelvemre. Hedegű, szokta volt mon-
dogatni ő, miközben a magasból aláhulló Ikaroszait festette valami külö-
nös révületben (a hegedűt talán egyszer sem ejtve ki a száján); hedegű… 
– pötyögi most ki számítógépem billentyűzete szinte akaratomtól függet-
lenül, miközben Ravi Shankar az egykori Beatles-fi út is elbűvölő szitár-
zenéjétől kábultan próbálgatom felidézni gyermekkorom – talán a maga 
tényleges valójában igazából soha meg nem szólalt, ripityára tört – hede-
gűjének hangját. S mintha egy párhuzamos valóságból, egyre tisztábban 
hallom, ahogy mellettem két kezével Háy János barátom veri a citeráját, 
miközben a harmadik meg negyedik kezével egyre eltökéltebben dorom-
bol (értsd: pengeti a dorombját). (Dszerdahely, 130109; 130319)          

Amit Isten részegen parcellázott ki,
avagy

Röviden nemzeti ügyeinkről

Juhász Katalint nemzedéke, az 1980–1990-es évek fordulóján indultak 
egyik fontos költőjének tartom, aminek többször is hangot adtam már. 
Elismeréssel írtam például az első verseskötetéről (de legújabb, néhány 
hónapja megjelent, immár ötödik verseskönyve, a Maga a dolog is szinte 
kínálja magát ehhez), megszerveztem és bevezettem első budapesti be-
mutatkozását még az 1990-es években, verseit beválogattam egy magyar-
országi antológiába, továbbá a (cseh)szlovákiai magyar költők 2003-ban, 
a pozsonyi Madách-Posoniumnál szerkesztésemben megjelent gyűjtemé-
nyébe, s szerkesztőként más alkalmakkor is kiemelt fi gyelemben részesí-
tettem, mi több, mostanában egy szakmai testületben is együtt dolgozom 
vele. Ugyanekkor mindig teljesen természetesnek vettem a világszemlé-
letünkben, értékfelfogásunkban, egyes dolgokhoz való közelítésünkben 
kétségtelenül meglevő – helyenként leheletnyi, helyenként azonban elég 
erős – különbségeket, mert a világ – hiszem – attól kerek, hogy eltérően 
vélekedünk róla. Ez a hit indított most arra is, hogy eltöprengjek – még-
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hozzá az ideologikusságnak a látszatát is kerülni igyekezve, bár tisztában 
vagyok azzal, hogy aki annak vizes lepedőjét ennek ellenére is rám akar-
ja, az rám is fogja húzni – egy minapi, a pozsonyi Új Szóban megjelent 
publicisztikáján, mellyel a budapesti Nemzeti Színházban lezajlott leg-
utóbbi igazgatóválasztás eredményéhez fűzött megjegyzéseket, amelynek 
értelmében július 1-jétől – pályázati döntés alapján – Vidnyánszky Attilát 
bízták meg a jelenlegi igazgató, Alföldi Róbert utódaként az intézmény 
vezetésével. 

Juhász Katalin írásában kettőjük – politikai (világnézeti?) indíttatású 
– szembeállításából indul ki, aminek lényegét a következőképpen foglal-
hatnám össze: Alföldinek a pályázaton esélye sem lehetett a győzelem-
re, mert köztudottan szálka a jelenlegi kormány(zó hatalom) szemében, 
eltérőn Vidnyánszky Attilától, aki viszont annak kegyeltje. Ezt követő-
en felrója a kulturális kormányzatnak azokat a szempontokat, elveket, 
melyek mentén, illetve kikkel együttműködve képzeli el „a művészetek 
istápolását”, bár írásából nem egészen világos, melyek ezek a szempon-
tok, s milyen fenntartásai vannak velük szemben. Igaz, annyit megjegyez, 
hogy „szép lassan kezd megvalósulni a művészetbe bugyolált politikai 
szándék”, s úgy gondolja, hogy a „szakma” csak azért nem fog össze és 
háborodik fel „kollektíve”, mert – különösen „most, a válság idején” – 
„kevesen tudnak létezni” állami támogatás nélkül. Majd nem minden iró-
nia nélkül szól arról, hogy némely „politikusok szerint ebben a színház-
ban nemzeti érzelmeknek kell buzogniuk”, mi több, ennek a folyamatnak 
„közérthető formában”, „oktató-nevelő szándékkal” kell lezajlania, mi-
nek okán e teátrumban „nincs helye a társadalomkritikának, a merész újí-
tásoknak”. S bár azt Juhász is elismeri, hogy Vidnyánszky „nem vádolható 
e két attribútum hiányával”, szerinte az a baj vele, hogy „szép lassan egyre 
több hatalom összpontosult a kezében, mára ő lett a fő-fő színházi meg-
mondóember”, ráadásul az igazgatói pályázatot elbíráló bizottság egyik 
tagját egy olyan szervezet küldte, melynek Vidnyánszky az elnöke, tehát 
az ő elfogulatlansága eleve megkérdőjelezhető. Ezután a cikkíró felteszi 
a kérdést, hogy vajon az új igazgató folytatja-e elődje sikeres kezdemé-
nyezéseit vagy lerombolja annak eredményeit. Hiszen a Nemzeti jelenleg 
a leglátogatottabb magyarországi színházak közé tartozik, s Juhász azon 
aggódik, „mennyit ront” ezen Vidnyánszky, illetve a „nemzet dédelgetett 
színésze”, Eperjes Károly, akinek neve az új igazgató helyetteseként me-
rült fel, s akivel kapcsolatban a cikkíró nem mulasztja el megjegyezni, 
hogy a művész legutóbb a győri színház igazgatói pályázatán is elbukott, 
és az Új Színházból is „sértődötten távozott, mert nem hagyták őt kel-
lőképp kibontakozni”. S Juhász Katalin nem titkolja amiatti szorongá-
sát sem – ő írja így: „Szorongva várjuk…” –, hogy „mi lesz a társulattal, 
kik maradnak és kik távoznak”, sőt hogy „mi lesz a Debreceni Csokonai 
Színházzal, ahonnét Vidnyánszky nyilván magával viszi Pestre beregszászi 
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színészeinek legjavát”, illetve megjegyzi még, hogy a hírek szerint az új 
igazgató tanácsadója Ablonczy László, kommunikációs igazgatója pedig 
Pálffy István lesz, megint csak megemlíti (elrettentésül?), hogy az első 
„a Magyar Fórum újságírója”, a másikuk pedig „KDNP-s országgyűlési 
képviselő”. Befejezésül, írása végén Juhász Katalin „A kétpólusú és poli-
tikával alaposan átitatott magyar kulturális élet leglátványosabb tanmesé-
jének” nevezi e történetet, mely azt bizonyítja, hogy „Aki szövetséget köt 
a hatalommal, az jótett helyébe jót várhat”, ám aki fi tyiszt mutat neki, „az 
mehet isten hírével”, még ha a köztudottan jobboldali érzelmű Szörényi 
Levente veszi is őt „pártfogásába”. 

Csakhogy. 
Amennyiben az igazgatói pályázat bírálóbizottságának egyik tagja kap-

csán felmerülhetett a Vidnyánszky melletti elfogultság gyanúja (vádja?), 
mivel az tagja a pályázó által elnökölt testületnek, Szörényinek vajon nem 
lenne-e oka az Alföldi melletti elfogultságra, aki a tervek szerint az ő 
rockoperáját, az István, a királyt kívánja színpadra állítani a legközelebbi 
Szegedi Nyári Szabadtéri Játékokon? (Természetesen nem vádolom az 
általam is a kortárs magyar kultúra egyik élő klasszikusaként tisztelt mű-
vészt elfogultsággal, részrehajlással, csupán azt gondolom természetes-
nek, hogy ha valamely kérdés feltehető az egyik oldalon, miért ne lehetne 
ugyanaz feltehető a másikon is?) S bár azt magam is elég szerencsétlen 
elképzelésnek tartom, hogy valamely színház – nemzeti intézmény – kom-
munikációs igazgatója az egyik parlamenti (kormány)párt országgyűlési 
képviselője legyen, annak KDNP-s tagsága itt, ebben a vonatkozásban, 
teljességgel lényegtelen, mert ugyanilyen szerencsétlen megoldás len-
ne, ha az új kommunikációs igazgató mondjuk MSZP-s képviselő lenne. 
Különben, eltekintve Pálffy István képviselőségétől – mert róla van szó 
–, nem értem, hogy kommunikációs igazgatói felkérésével kapcsolatban 
miért nem az az elsődleges kérdés, hogy szakmailag vajon képes lesz-e 
hitelesen, megbízhatóan ellátni a megbízatásából eredő feladatait, s mi-
ért az, hogy mely pártnak a tagja és milyen világnézeti kötődései vannak? 
Márpedig televíziós újságíróként, híradósként, gondolom, senki nem von-
hatja kétségbe a képességeit (sőt ötéves kereskedelmi televíziózás után 
tudvalevően éppen a nyolcéves MSZP–SZDSZ-es kormányzás kezdetén, 
2002-ben tért vissza az MTV-hez, ahol azután a parlamenti képviselői vá-
lasztásokon való indulása miatt függesztette föl nyolc évvel később a tevé-
kenységét), s azt sem, hogy a szóba került poszton – világnézeti elkötele-
zettségtől függetlenül – számításba jöhető újságírók legjobbjai közt van a 
helye neki is, márpedig ebből a szempontból a pártkötődései megint csak 
mellékesek. Miként az is másodlagos kérdés, hogy a már korábban ko-
moly nemzeti színházi igazgatói tapasztalatokat szerzett Ablonczy László 
– akivel egyébként sok mindent másként látunk és értelmezünk – milyen 
lapban publikál, mint ahogy a fentebb írtaknak megfelelően soha nem 
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fi rtattam, méghozzá elvből, hogy azok számára, akiknek Alföldi esetleg 
ad a véleményére, mely lapok a rokonszenvesek. 

S ha már Juhász Katalin is utal a magyar kulturális élet szerintem is 
ártalmas – és természetellenes – „kétpólusos” és „politikával alaposan át-
itatott” voltára, a pillanatnyi helyzetet tényként véve – ám annak (közel)
jövőbeli megváltoztatását is egyre sürgősebb feladatnak (törekvésnek) 
vélve, amit mindkét oldal közös felelősségének gondolnék – pillanatnyi-
lag sem Alföldi Róbert, sem Vidnyánszky Attila eszmei-világnézeti el-
kötelezettsége nem bánthat, és nem helyezhető egymás fölébe (ráadásul 
nem is ízléses egyiket a másik fölé helyezni). Viszont, ebből adódóan, ha 
a választási „vetésforgó”, váltógazdálkodás ellen nem lehet különösebb 
kifogásunk, mi több, azt a demokrácia egyik istenadta, ember teremtette 
előnyének tartjuk, mi kifogásunk lehet az ellen, hogy egy ország, egy nem-
zet kiemelt fontosságú intézményének vezetése ugyanilyen „vetésforgó” 
alkalmazásával kerül megoldásra. Hisz akár egy évtized viszonylatában is 
sokkal színesebb, változatosabb lehet az ország kulturális, a konkrét eset-
ben: színházi élete, ha vezető játékszínében több – két, akár három – világ- 
és értékszemléletnek, több művészetfelfogás, esztétikai ízlés, dramaturgi-
ai elképzelés váltakozásának, cseréjének biztosítunk lehetőséget, nem? Ez, 
úgy gondolom, megint csak beleillik a természet rendjébe, s demokrácia-
ellenesnek sem nevezhető. Sőt, nagyon is megfelelhet egy szélese(bbe)n 
értelmezett demokráciafelfogásnak is. Az ellen természetesen föl lehetne 
szólalni, s joggal, ha – bármily meggondolásból – egy szakmailag kevésbé 
megfelelő személy váltaná a szakmailag hiteleset és elfogadottat, amiről 
jelen esetben természetesen nincs szó, hiszen maga Alföldi sem kérdője-
lezi meg Vidnyánszky kvalitásait, azaz mindketten a kortárs magyar szín-
házművészet legelismertebb, legfontosabb alakjai, akiknek az adott fel-
adatra való rátermettségüket illetően szemernyi kételyeink sem lehetnek. 
(Ráadásul Vidnyánszkynak az az előnye is megvan az annak idején frissen 
kinevezett Alföldivel szemben, hogy már megbízatásának pillanatában 
komoly színházszervezési és -vezetési tapasztalatokat tudhat magáénak, 
míg a most távozó igazgató, minden ilyen irányú tapasztalat és gyakorlat 
nélkül került – de, természetesen, nem illetéktelenül és még kevésbé nem 
érdemtelenül – a budapesti Nemzeti Színház élére.) 

Alföldinek most lejárt a megbízatása, s az ez alkalomból kötelezően 
meghirdetett színházigazgatói pályázaton vele szemben – az érvényes 
törvényi keretek közt megbízott bírálóbizottságtól – egy másik pályázó 
kapott bizalmat. Kész, ennyi. Ilyen egyszerű a dolog, minek ezt tovább 
csócsálni. (És azzal is kár áltatni magunkat s bárkit, hogy a másik oldalon 
még soha nem fordult elő a rendszerváltás óta, hogy a hatalomra jutó 
MSZP–SZDSZ-koalíció a maga embereit ültette a korábbi kormány-
zat alatt megbízatást kapottak helyébe. S bár összemérhetetlen az eset 
jelentősége a mostaniéval, leveleim közt magam is őrzök egyet Magyar 
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Bálint korábbi SZDSZ-es tárcavezető aláírásával, melyben megköszöni 
addigi ténykedésemet az egyik irodalmi ösztöndíj kuratóriumában, amely-
be különböző szakmai szervezetek küldötteként kerültünk be 1993-ban 
még Mádl Ferenc kulturális minisztersége idején, s kaptunk két évre szóló 
mandátumot abban [így jómagam is], de az első MSZP–SZDSZ-es válasz-
tási győzelemmel létrejött új kormány művelődési minisztere már az első 
év végén minden különösebb indoklás nélkül visszavonta a még egy évig 
érvényben levő megbízatásunkat, új kuratóriumot nevezve ki a helyünk-
be. Ami engem illet, persze, bántott a dolog, megalázva és megcsalatva 
éreztem magam, s a véleményem is megvolt róla, de – sikoltoztam? Et-
től még szépek maradnak az alkonyok, gondoltam, passz, lépek tovább, 
a lényeg, hogy forog a föld és hogy ne történjen kozmikus katasztrófa.) 
Egyébként azt maga Alföldi is elismerte, hogy vele kapcsolatban „jogszerű 
volt az eljárás”, bár rögtön azt is hozzátette: „de nem kellett volna végig-
játszani az egészet”. Nyilatkozatának ez utóbbi része azonban teljességgel 
érthetetlen és értelmezhetetlen, hiszen mint egy részvénytársasági alapon 
működő színház igazgatójának (sőt, ha jól tudom, mint e részvénytársa-
ság vezérigazgatójának), tudnia kellene, hogy a tulajdonosnak törvényi 
kötelessége a pályázatot kiírni, s akkor követett volna el törvénytelensé-
get, ha nem „játssza végig” ezt „az egészet”. (Emlékezzünk vissza, hogy 
az MSZP–SZDSZ-koalíció 2002-es kormányra kerülését követően a kul-
turális tárca szabad demokrata minisztere, Görgey Gábor által Schwajda 
György lemondása után kinevezett Huszti Péternek azért kellett nem kis 
mértékben a szakma felháborodására két hét után lemondania, mert pá-
lyáztatás nélkül, egyszerű miniszteri döntéssel került a színház igazgatói 
székébe, ahol aztán a nemkülönben az akkori kormányoldalnak megfe-
lelő Jordán Tamás követte, majd őt váltotta föl, újabb öt év múlva, még 
mindig MSZP–SZDSZ-es felügyelet alatt Alföldi Róbert.) Egyébiránt 
abban sem vagyok biztos, hogy nem súrolja a jó ízlés határát Alföldi ré-
széről, hogy nem tud belenyugodni a „vereségébe” (ő fogja fel így, de 
miért lenne az?), és másnak kell átadnia direktori székét, hanem nyilat-
kozataival, egyéb megnyilvánulásaival olyasmi ellen szólal fel, ami a világ 
legtermészetesebb rendje szerint való, és megfelel az érvényes törvények-
nek is, ráadásul ezzel esetleg emberi tulajdonságairól sem a legfényesebb 
bizonyítványt állítja ki (ízlések és pofonok – mondhatnánk erre, bár én, a 
magam részéről, nem igazán értem, mi szüksége volt erre). 

S még valami, visszatérve Juhász Katalinhoz is: a Nemzeti Színház jog-
állása szerint, 2010. december 29-i bejegyzéssel olyan egyszemélyes, ki-
emelkedően közhasznú nonprofi t, zártkörűen működő részvénytársaság, 
melynek alapítója a Magyar Állam, amely tulajdonosi jogait a Nemzeti 
Erőforrás Minisztériumán keresztül gyakorolja, vezérigazgatója pedig 
– tehát már a jelenlegi Orbán-kormány által is szentesítetten – Alföldi 
Róbert. (Vagyis, ha akkor, egyszerű, földhözragadt logikámmal, részvény-
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társasági vezérigazgatói kinevezésekor jó volt ez neki így, s aláírásával el-
látta a kérdéses okmányt, miért berzenkedik ellene most?) A részvénytár-
saság csak működési költségeinek fedezésére közel hárommilliárd forint 
támogatást kapott a fenntartótól, azaz a Magyar Államtól, amit azután 
további, nem a fedezetfi nanszírozási körbe tartozó busás támogatásokkal 
egészített ki, s ez, gondolom, érthetővé teszi az intézmény fenntartójának 
azon igényét, hogy e tetemes ráfordítás ellenőrzését és felügyeletét a saját 
hatáskörébe vonja, s azt esetleg saját művészet- és művelődéspolitikai, 
illetve – uram bocsá’ – nemzetstratégiai céljaira is használhassa. Miként 
ugyanez az Alföldi Róbert igazgatói megbízásakor regnáló kormány – és 
hatalmon levő pártok – részéről is természetes volt, mert naivitás volna azt 
gondolni, hogy a most távozó (távozni kényszerülő) igazgató ténykedése 
a korábbi kormány idején politikasemleges és a felügyeleti hatáskörrel 
bíró főhatóság művészet- és művelődéspolitikai elképzeléseitől független, 
esetleg azzal ellentétes lehetett, mert ha mégis az lett volna, ez esetben a 
főhatóság bánt volna felelőtlenül az állami forrásokkal. 

Egyébiránt nem gondolom, hogy lenne a világon nemzeti színház vagy 
kiemelt nemzeti – esetleg bármilyen – célok ellátásával megbízott (színhá-
zi) intézmény, amely ne tartozna felelősséggel fenntartója (magánszínhá-
zak esetében tulajdonosa, tulajdonosai) felé, illetve amelynek működésé-
be fő részvényeseinek ne lenne beleszólási joguk. (Színháztörténészként 
pedig azt is hozzátehetem, hogy nem is volt ilyen soha.) Akkor meg mi a 
gond ezzel az egésszel? Hogy Vidnyánszky netán a jelenlegi kormány szá-
mára a magyar színházi élet fő „megmondóembere” lenne? Emlékezzünk 
vissza Alföldi korábbi televíziós és egyéb szerepléseire (a Heti Hetesben 
például), hiszen ebben az összefüggésben az ő esetében sem állíthatnánk, 
hogy nem bizonyos akkori, pártpolitikailag előnyös helyzetben levő kö-
rök, erők „megmondóemberének” a szerepét is betöltötte (betölthette). 
Nyilván jó oka volt erre, s én e jogát nem is vitatom el tőle, s nem is vetnék 
a szemére e tekintetben semmit. No de, vele szemben Vidnyánszky Attilá-
nak fölróhatunk-e bármit is, amit Alföldi Róbertnél természetesnek tar-
tottunk? Az pedig miért baj, ha egy olyan kiváló képességű, nagy színész, 
mint Eperjes Károly, művészi elképzeléseit színigazgatóként is érvénye-
síteni szeretné, s ehhez megpályázza valamelyik színház igazgatói székét, 
mint tette ezt annak idején például Alföldi Róbert vagy mondjuk Eszenyi 
Enikő is. Sőt, egészséges gondolkodással az is természetesnek vehető, és 
nem feltétlenül kell élcelődni rajta, ha valaki odébb megy onnan, ahol 
nem kap magához, azaz képességeihez méltó feladatokat, mint ahogy azt 
előtte ugyancsak megtették már s utána is meg fogják tenni még sokan 
mások (mert azt sem gondolnám, hogy neki még ki kellene bontakoznia). 
(Ahogy az igazgatóváltás hírére a Nemzeti Színház mostani színészei kö-
zül is néhányan már kilátásba helyezték a távozásukat, esetleg anélkül, 
teszem hozzá halkan, hogy kivárták volna, milyen hozzájuk méltó – vagy 
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méltatlan – feladatokkal gondol rájuk az új igazgató.) És még valamit, Ju-
hász Katalin a Nemzeti jelenlegi társulata, illetve a a Debreceni Csokonai 
Színház jövője miatti szorongását illetően: történt már olyan a világban 
is, Magyarországon is, hogy egy-egy színház újonnan kinevezett vezetője 
megbízatásának új színhelyére vitte magával előző társulata java részét 
is (emlékezzünk, így hozta föl annak idején, 1978-ban éppen a budapesti 
Nemzeti Színházba az oda főrendezővé, illetve vezető rendezővé kine-
vezett Székely Gábor, valamint Zsámbéki Gábor szolnoki és kaposvári 
színészeinek legjavát, akikkel s akikből aztán négy évvel később, 1982-
ben az igen rövid idő alatt nemzetközi tekintélyre szert tett Katona Jó-
zsef Színház  megalakult, anélkül, hogy ez akár az akkori Nemzetit, akár 
az akkori szolnoki és kaposvári színházat hosszabb távon különösebben 
megroppantotta volna). 

Persze, természetesen sok minden kérdéses még Vidnyánszky Attila 
jövőbeni ténykedésével és ténykedése eredményességével kapcsolatban, 
s tény, hogy nem lesz könnyű megfelelnie annak a színvonalnak és művé-
szi-társadalmi tekintélynek sem, melyet a Nemzeti Színház Jordán, illetve 
Alföldi igazgatóskodása idején elért, de bármilyen formában előre sejtet-
ni, hogy rajtuk kívül más – főleg mert a rendezői jobbról érkezik az illető 
–  minderre aligha lehet képes, enyhén szólva is ideologikus érvelés, tény-
szerűbben fogalmazva: egyszerű prejudíció, álságos prejudikálás. Várjuk 
ki a végét, s legkésőbb 2018-ban ismét térjünk vissza majd e tárgyra, és 
akkor talán valóban közelebb juthatunk Európához is. 

A nézőszámot illetően pedig szintén ugyanez a helyzet, különösen, ha 
tudjuk, hogy egy-egy színház látogatottsága – és bizonyos nemzedéki s 
egyéb körök általi látogatottsága – az intézmény műsorpolitikája, előadá-
sainak értékei, színvonala és természetes vonzása mellett közönségszerve-
zéstől – és még sok egyéb mástól is – is függ (tehát nem közvetlenül igaz-
gatófüggő), ami viszont igazgatóváltástól független is lehet, s a jelenlegi 
ide tartozó eszközök és módszerek alkalmazásával, nemkülönben pedig 
gazdagításával akár tovább is vihető, azaz emelhető. Vagyis Vidnyánszky 
Attila nemzeti színházi igazgatói megbízását, illetve Alföldi Róbert meg-
bízatásának lejártát a magam részéről semmiképp se merném a legutóbb 
december 21-re jövendölt világvége előjelének tekinteni, miként az sem 
jelenti majd annak bekövetkeztét, ha öt év múlva netán Vidnyánszkynak 
kell más feladatok után néznie. Véleményem szerint, s végére érve Juhász 
Katalin ironikusra hangolt, Jótett helyébe jót várt című, Új Szó-beli írá-
sa indította töprengéseimhez (de korántsem kimerítve fenntartásaimat), 
igencsak rövidlátásra vall, ha valaki olyan jogokat sajátít ki magának, me-
lyeket másoktól megtagad, mert könnyen lehetséges, hogy egy adott hely-
zet változásával visszájára fordul minden, s – nem logikusan? – tőle ta-
gadtatik meg az, amit mástól – más helyzetben – korábban megtagadott. 
E tekintetben megszívlelendőnek gondolom a Neue Zürcher Zeitung 
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külpolitikai újságírója, Oplatka András egyik legújabb, 2012. március 
29-i előadásának töprengését, mely szerint „A nyugat-európai társadal-
mak számára a kompromisszum eleve érték. A Magyarországon egymás-
sal szemben álló pártok és táborok számára viszont a kompromisszum 
megvetendő dolog, mert azt jelenti, hogy meghátráltunk. Ezen a téren 
bizonyos meggyőződéseket nagyon gyorsan revideálni kellene. A politika 
a megoldások, a kompromisszumok keresésének művészete, […] a komp-
romisszum, a megoldás a cél, nem az, hogy párbajok végtelen sorozatát 
vívjuk meg, mert párbajokban mindig mi vagyunk a győztesek.” 

Az Alföldi–Vidnyánszky-váltás és a körülötte felkorbácsolt indulatok is 
arra inthetnek, hogy az ideológiai-politikai-világnézeti-hatalmi természe-
tű ellenségeskedés, a saját magunk számára maguktól értetődőnek vélt 
jogok másoktól való elvitatása hogyan nagyíthatja fel az olyan, egyébként 
természetes, magától értetődő, egy-egy ország, társadalom, közélet de-
mokratikus működése szempontjából evidenciákat (mint például a poli-
tikai, intézményvezetői „vetésforgó”), s hogyan tehet egymás ellenségévé 
egyébként egymással egyenlő, szükség szerint egymás mellé és nem egy-
más alá rendelendő feleket, elveket, hitvallásokat. Vagyis hiszem (s ennek 
a hitnek alapvető értékünknek kellene lennie), ha megértően közeledünk 
másokhoz, magunk is hamarabb érthetővé, megértetté válhatunk. Külö-
nösen kisebbségi körülmények között lehetne alapvető magatartásfor-
ma, hogy nem csatlakozunk kritikátlanul a magyarországi „kétpólusos” 
rendszer egyik eleméhez sem, hanem – szűkebb közösségünk számára is 
– megpróbálunk közvetíteni közöttük. Különösen ha a jelenleg egyetlen 
szlovákiai magyar napilapról és annak újságírójáról van szó, amely s aki 
abban a szerencsés helyzetben van, hogy olvasótábora szintén minimum 
„kétpólusú”, tehát annak pártatlan, távolságtartó, középutas, kompro-
misszumközvetítő és -ösztönző magatartása példa és minta lehet(ne) az 
anyaország felé is, szűkebb körben pedig nemzetiidentitás-megőrző és 
-erősítő hatásokkal (is) járhatna. S miként a fentebb érintgetett Alföl-
di–Vidnyánszky csörték elkerüléséhez, megszüntetéséhez, ez utóbbihoz is 
arra a „varázsló értelemre” lett volna s lenne szükségünk, melyről Juhász 
Katalin ír legújabb, a bevezetőmben már hivatkozott verseskötete szép 
darabjában, a Kertben, hogy felismerhessük – tovább idézve őt – magunk-
ban a rosszat, és végre rendet tehessünk gyom felverte kertünkben, me-
lyet „mintha Isten részegen parcellázott volna ki” a rendszerváltás körüli 
időkben.    

Ennyit tehát nemzeti ügyeinkről, itt és most.
Most és itt ennyit. 
(Dszerdahely, 121219, 130321)
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Az író nyelve, avagy Mit tud Konrád György?

Konrád Györgynél olvasom az újvidéki Híd tavaly januári számában 
(Tünékeny az ember), hogy a „miképpen próbál az ember életben marad-
ni” és a „miképpen ad számot az életéről” stratégiai kérdése „egymással 
mélyen összefügg” (kiemelés tőlem – T. L.). Figyeljünk csak: nem szoro-
san, ahogy a közbeszédből, a mindennapos szóhasználatból, a bevett szó-
kapcsolattól általában a fülünkben cseng, s ahogy rendesen a nyelvünkre 
is jönni szokott, hanem: mélyen. A váratlan jelző – a maga szokatlansá-
gával – hirtelen a jelentés új(abb) rétegeit tárja föl előttem (előttünk); 
arról beszél, hogy az összefüggés, a kapcsolat adott esetben nemcsak szo-
ros valami között, nemcsak külső erő és kötelék, hanem a mélyből ered, 
amely belső összefüggés(rendszer)re, kapcsolat(i háló)ra vezethető visz-
sza, amely a dolgok lényegéből fakad. S ezzel az egyetlen, a megszokottól 
elkanyarodó jelzőhasználattal nem csupán a jelentés dimenziói tágulnak 
ki, hanem a nyelv rejtett lehetőségei is megmutatkoznak általa, hogy új 
szépségében, új életében villantsanak meg egy elszürkülőben levő szókap-
csolatot. Vagyis az írónak itt három szó is elegendő volt arra – s valójában 
ez mutatja meg az igazi, a teremtő művészt, az alkotó elmét, és ez külön-
bözteti meg a kódexmásolóktól, az igazolványkép-fotográfusoktól –, hogy 
valami igen lényegeset, addig nem voltat hozzáadjon a nyelvhez. Vagy, 
amennyiben a nyelvet is entitásként gondoljuk el, az írót, ez esetben Kon-
rád Györgyöt médiumként használva, annak három szavában is lényegi 
erőként mutatkozik meg. Igaz, ez a lényegi erő és minduntalan a magyar 
nyelv szépségeit és mára olykor-olykor erősen megcsappanni látszó ter-
mőképességét is felfedő teremtő minőség valamennyi írásában jelen van, 
s különösen az utóbbi évtizedekben – mondhatni: időskori prózájában – 
egyre kiteljesedettebb formában, azaz, ma azon kevés magyar írók egyike, 
akik nyelvüket nemcsak használják (hadd ne mondjam: koptatják), hanem 
teremtik is, illetve, írás közben nem csupán saját magukra, nem ritkán 
mérték fölöttire növesztett egójuktól leigázott mondandójukra fi gyelnek, 
hanem a nyelvre is, arra, hogy az mit kínál föl nekik, még pontosabban: 
mit kér tőlük, s ennél is lényegesebbként: miképp kínálkozik föl számuk-
ra. A műteremtés, a műalkotás – s ezt a nyelv viszonylatában különösen 
jól látni Konrád Györgynél – alázat is, a mesterségbeli kívánalmak és kö-
telmek alázatos (persze, legkevésbé sem megalázkodó) szolgálata, annak 
tudatosítása, hogy én a teremtésnek csupán az egyik eleme vagyok, mond-
hatni – egy föntebbi szóval –: médiuma, míg a másik elem a teremtéshez 
szükséges tudás alázatos elsajátítása, amely lehetővé teszi, hogy isten – az 
ihletettség szent pillanataiban (vagy az írásszerkesztés mérnöki pontossá-
gú és szigorú óráiban – módszer kérdése ez is) – az emberi szellem és a 
nyelv közrejátsz(at)ásával és erejével megnyilatkozhassék bennünk. 
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De Konrád írta például ezt is: „Kedvesünk a világ női arcát viseli ol-
dalunkon, és a női elemet zsendíti fel a kövezet alól.” Nem tudom, ez, 
mondjuk, németül vagy szlovákul vagy bármely más nyelven hogy hangoz-
hat. Azt sem, hogy lefordítva, egy német, szlovák vagy bármely más fülben 
hogy rezonálhat, de bennem, magyar olvasóban, ez a „zsendíti fel” nyel-
vem ma már egyre jobban elhaló lényegét, mondhatni lelkét: képes jelle-
gét, a képes beszédre való alkalmasságát villantja fel, amikor a gondolatot 
nemcsak holt fogalmakkal közli velünk, hanem mindenekelőtt láthatóvá 
teszi, lefesti nekünk, mintegy a szemünkkel is érzékelhetővé varázsolja. S 
ez nemcsak visszafelé villant fel – nyelvtörténetünk és nyelvfejlődésünk, 
népköltészetünk és irodalmunk, irodalomfejlődésünk évszázadai felé 
– „mély összefüggéseket”, hanem ahhoz is erőt és hitet s késztetéseket 
adhat, hogy megőrizzük nyelvünk (világ)teremtő géniuszát. Mert a nyelv-
nek, tudvalevően, nemcsak (gondolat)közlő szerepe van, nemcsak eszköz 
a kezünkben a nyelv (nem képzavar ez? – ha mereven nézzük talán; ha 
jobban belegondolunk, korántsem), hanem (világ)teremtő erő is. Mon-
datainknak ugyanis mindig kettős kiterjedésük van: egyik a célszerűség, 
az észhez, a rációhoz szólás, a szót értés szolgálata, amelyet közölnivaló-
juk biztosít neki, a másik viszont az öncélé, mellyel a nyelvet – a nyelvet 
mint fenomént – azért beszélteti, hogy az érzékeinket is birtokba vegye, 
hogy a muzsikája, ritmusa, képei megragadjanak bennünk, hogy libabő-
rös legyen tőlük a hátunk, hogy, úgymond, felálljon rajta a szőr, hogy rá-
hangolódjunk valami nem evilágira, hogy transzcendálódva megélhessük 
önmagunk másik, általunk legtöbbször nem ismert – vagy nem felismert 
– énjét is. Nyelv és költészet itt, ezen a szinten egy, vagy ahogyan Somlyó 
György mondja egyik esszéjében (bár most megfordítom az ő sorrendjét): 
„a nyelv a maga lényegében költészet”, a költészet pedig „a maga lénye-
gében nyelv”, igazolva Csoóri Sándor tételét, hiszen az idézett helyen őrá 
hivatkozik, a költészetről semmilyen körülmények között nem tudunk 
lemondani, mert ha hagyjuk természete szerint beszélni  – és ezt a par 
excellence epikus Konrád György prózája is bizonyítja –, „A nyelv nem 
mond le róla”. 

Egyébként Konrádról úgy hírlik, élete utóbbi évtizedeiből sokat töl-
tött külföldön, azaz nem élő magyar környezetben. Nem tudom, mi ebből 
az igazság, főleg számszerűsítve nem. (Mellesleg, immár nyolcadik éve, 
hogy – magyar állampolgár létemre – én sem Magyarországon élek.) De 
nem is ez a lényeg most. (Mindenesetre idevonatkozóan is beszédesnek 
tartom, hogy Konrád írásaiban milyen kevés idegen szót használ, olda-
lakon keresztül szinte nem is találni nála egyet sem, ami – megint csak 
ritkaságszámba menően – azt is bizonyítja, hogy – az azt fenyegető külső 
és belső veszélyek ellenére – van esélyünk megőrizni nyelvünk tisztaságát, 
miközben az változatlanul képesnek bizonyul korunk legváltozatosabb és 
legösszetettebb tartalmainak árnyalatos kifejezésére, teremtő megtestesí-
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tésre.) Hiszen ha így is van, mármint Konrád évtizedes idegenben – vagy, 
mondjam inkább így: külhonban – élése, ezt a nyelvén nem látni (így!), 
ezt a nyelve a legkevésbé sem sínylette meg. Sőt, bizonyíthatóan jobban 
ismeri nyelvünket, és használatával sokkal inkább hozzájárul folyamatos 
teremtéséhez, mint sok más, magyarságát büszkén és kinyilatkoztatottan: 
úton-útszélen (megint így!) – hirdető írónk és „írónk”, akik inkább csak 
haszonélvezői, no meg – visszautalva föntebbi íráshelyünkre – koptatói a 
magyar nyelvnek. A gondolat ugyanis, nemkülönben az eszme és az esz-
mény, ha nem nyelvi élmény egyidejűleg, plakátszöveg-rövidségű életre 
ítéltetett. Minden, amit a nyelv nem vall sajátjának, amibe nem költözik 
bele (csupán készruhaként jelenik meg rajta), amihez nem adja hozzá a 
lelkét, eleve holtan kerül a világra, vagy legalábbis élete aligha lesz hosz-
szabb a pöttöm kérészénél. Ha valamit a nyelv nem akar elmondani (csak 
mi), hagyjuk rá (a nyelvre). S ehelyett arra fi gyeljünk inkább, miben és 
mihez kínálkozik föl társunknak; arra füleljünk, mit kíván épp elmondat-
ni – bármi kapcsán – nekünk. A közlésnek ugyanis nem a legfontosabb 
eszköze a szó. Ugyanilyen fontos személyiség- és világépítő kincsünk a 
fül. Amely végső soron akkor is beszél hozzánk, ha a szó hallgat. Hiszen a 
csendből is ért.

És ez az, amit Konrád György, utóbbi évtizedei nem kis részét külföl-
dön töltő magyar íróként nagyon megtanult, nagyon tud. És amiről ideha-
za, színmagyar közegben sem szabadna soha megfeledkeznünk. Különben 
hiába emeljük fel a hangunk, a nyelv – a nyelvünk – néma marad. Hiába 
ordítozunk, szavunk süket csöndbe fúl. (Ppüspöki, 130217; Dszerdahely, 
130319)        

 



Tsúszó Sándor 

aforizmák, verstöredékek 
és szövegmorzsalékok

(Hizsnyai Zoltán gyűjtéséből)

Két holtpont között melyik a legrövidebb út?

*

Amit a
mag ad:
vagy.

*

Része vagyok az Egynek:
Egy vagyok vele.

*

(Olvasónapló)

Csak a manír, csupáncsak manír,
de néha még az errt sem hallani.

*

Az önzés legtökéletesebb formája az önzetlenség.

*

Légy boldog! Szent csak azután lehetsz!

*

Gátlások nélkül olyan lenne a világ‚ mint a közösülés a súrlódás 
jelensége nélkül.

*
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(Fruszt-ráció)

Míg ez egy kicsi nemzet tagja,
a másik nagy tagjával nemzett.

*

Törj a sorban legelőre,
s úgy caplass a legelőre!

*

Na, tessék, mit szóltok hozzá,
hány ingerem van?!

*

Kamaszkoromban vérig sértődtem, ha egy évvel is fi atalabbnak 
néztek.
Ma már sokkal bölcsebb vagyok.

*

„Az mi nem válik valóra fantasiánk világából,
tisztább alakban őrzi meg hitelességét.”

(Martossy Borbála Petőfi hez intézett 1847-es leveléből)

*

A szél nem fúj, hisz ő maga a fújás.
Aki bölcs, már nem kell hallgatnia.
Csak kedvtelésből teszi.

*

Feljebb!
Még feljebb!!!
Legfeljebb
nem sikerül…

*

Nyitott könyv az életem.
Sajnos, többnyire épp a legszarabb részeknél van kinyitva.

*

A halál fi atalabb koromban igen sokáig foglalkoztatott.
Most már majd inkább én foglalkoztatom őt.

*
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Az út mindig a csúcs felé, a kiút azonban nem a hegycsúcson 
át vezet. Az egy rozsdás csapóajtó mögött nyílik, és még azt se 
lehet előre tudni, az útnak melyik állomásán. Sziszüphosznak 
könnyű volt a dolga, ő a titokzatos Hadész áldásos oltalma alatt 
görgetett, nem volt már tétje az erőfeszítésének. Ámbár az is 
meglehet, hogy épp ezért volt a nehéztől is nehezebb. Hiszen 
nem lógott az orra előtt a répa, amely a szóban forgó csapóaj-
tóig mindnyájunkat biztonsággal elvezet.

*

Ne ragozzuk tovább!
Ab
Szint
Én

Te
Szint
Én

Ő
Szint
Én

A fönti szövegek a Tsúszó Sándor-breviárium közeljövőben megjelenő máso-
dik részében látnak napvilágot (Lilium Aurum, Dunaszerdahely)



Benyovszky Krisztián

És egyebek
Bodor Ádám Mater immaculata című novellájának 

interpretációja14

Bodor Ádám Mater immaculata című novellájának15 első bekezdése 
egy úti beszámoló benyomását kelti. Egyes szám harmadik személyű, ún. 
perszonális elbeszélő közvetíti a történéseket a főszereplő, „Menyhárt 
doktor” szemszögéből. Ez a narratív forma a későbbiekben is érvényben 
marad, s váltásra csak két alkalommal kerül sor: egyszer egy függő be-
széd, egyszer pedig egy szabad függő beszéd formájában elhangzó mon-
dat erejéig jut szóhoz az említett szereplő. 

A keresztnév helyett álló doktori cím következetes használata ironikus 
hatást kelt: e szakaszban a név viszonylag sűrű emlegetése miatt (az öt 
mondatból háromban fordul elő), a történet egészére nézve pedig azért, 
mert nem derül ki pontosan, miféle doktorról is van szó16. A negyedik 
bekezdésben a fi gura „üzletkötő”-ként említődik, ami csak még komoly-
talanabbá teszi e címhez való ragaszkodást. 

A felsorolt felvidéki (ma szlovákiai) városok földrajzilag is beazono-
síthatóvá teszik a kezdődő, vagy legalábbis megelőlegezhető események 
helyszínét. A tárgyilagos felsorolás regiszterétől csak a „füstölt és füstöl-
gött” játékos kétértelműsége üt el némileg, illetve a százkoronás büntetés 
hátteréről és körülményeiről tudósító mondat („Ezek nem szerették, ha a 
légvonat füstszalagokat sodor a fülkébe.”) rejtett konklúziója: a nem lévai 
utasok ezek szerint szerették a füstöt. A büntetés inkább csak érdekes, 
még meglepőnek sem igazán mondható fejlemény, de nem „komoly”, 
cselekményképző erőre szert tevő eseményértékű fordulat. Ez csak a 2. be-
kezdés végén következik be, amikor a szereplő megszakítja az útját, és 

14 Jelen szöveg előadásként hangzott el A magyar novella címmel megrendezett konfe-
rencián (Budapest, MTA ITI) 2012. november 27-én. A novella mindenki számára 
olvasható volt a ITI honlapján hetekkel a rendezvény előtt, ezért annak átfogóbb 
ismertetésétől eltekint(h)ettem. Ezzel magyarázható az in medias res kezdés és a he-
lyenkénti „bodori” szűkszavúság is. Ezúton köszönöm Veres András, Hajdú Péter 
és Jeney Éva előadásomhoz fűzött megjegyzéseit és nekem szegezett inspiráló kér-
déseit, amelyek bizonyos állításaim újragondolására, pontosítására késztettek, s így 
hozzájárultak e végső olvasat árnyalásához. 

15 Idézett kiadás: BODOR Ádám: Mater immaculata. In: uő: Az utolsó szénégetők, Bu-
dapest, Magvető, 2010, 143–146. A novellára a szövegben csupán oldalszámokkal hi-
vatkozom. 

16 A pénteki nap meglepetése című novellából megtudhatjuk, hogy „jogászdoktor ő, keres-
kedő, külkereskedő és üzletkötő”. BODOR Ádám: Az utolsó szénégetők… 149–150. 
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váratlanul, még jóval a célállomás előtt, leszáll a vonatról. Döntésének 
véglegességét nyomatékossá teszi azzal is, hogy kettétépi a jegyét. 

A Bodor-novellákra jellemző módon tettének okát nem fedi fel előt-
tünk sem az elbeszélő, sem a szereplő. Nem kapunk magyarázatot arra, 
hogy ezt az egyébként rutinos utazót mi érintette meg annyira, hogy egy-
szerre új úti célt talált magának. A kontextust tekintetbe véve valamiféle 
gyerekkori nosztalgiára gyanakodhatunk. A szűkszavú beszámoló alapján 
úgy tűnik, hogy Menyhárt doktor csak azért szállt le a gyorsról, hogy meg-
nézze magának, milyen is a képről már ismert főtér; hogy szembesítse a 
fotót a valósággal. Miután ez megtörténik, s – megint csak feltételezhe-
tően – számára kedvező eredményt hoz („itt ül Besztercebánya főterén, és 
igen jól érzi magát” 143.), továbbáll. 

Érdemes még e szembesítés kapcsán utalni a kép és valóság közti át-
járás egy olyan mozzanatára, amely a posztmodern szövegvilágok egyik 
közkedvelt fogását, a narratív metalepszist idézi. Nincs szó a keret és be-
ágyazás, a valóság és fi kció szintje közti cserét megnyitó nyugtalanító eljá-
rás tényleges alkalmazásáról, csupán e lehetőség fi nom, érintőleges felvil-
lantásáról. Menyhárt doktorról azt olvassuk, hogy: „Besétált a fényképről 
ismert főtérre, körbejárta, közben vásárolt néhány, a város főterét ábrázoló 
képeslapot.” (143.) Ezeket utána feladta „különböző városokban élő bará-
tainak” azzal a szöveggel, hogy „íme, itt ül Besztercebánya főterén és igen jól 
érzi magát.” (143.) A cselekmény logikáját e két mondatban tehát a kép 
(fotó egy gyerekkori társasjátékban) – valóság (a tér körbejárása) – kép 
(képeslapok vásárlása) – valóság (a megélt tér élményét rögzítő üdvözlet) 
közti váltakozás szervezi, anélkül azonban, hogy ez ontológiai bizonyta-
lanságot eredményezne.  

A negyedik bekezdés az utazásnak s egyben a Menyhárt doktorhoz kap-
csolódó történetnek is egy viszonylag önálló szakaszát jelzi. A szereplő 
látszólag folytatja útját Kassára, valójában azonban ez is csak egy újabb ki-
térő. Menyhárt doktor stoppolása kezdetben eredménytelennek bizonyul. 
Az erről tudósító mondatban ismételten megvillan Bodor fi nom humora 
(„Aznap Kassa felé kevesen utaztak. S ha igen, ezt a szándékukat Menyhárt 
doktor előtt titokban tartották.” 143.). Az eseményeknek új irányt adó, im-
már második fordulatot aztán egy olajzöld Volvo lefékezése hozza meg. 
Kiderül ugyanis, hogy a boroszlói rendszámú autó volánja mögött egy apá-
ca ül. Ez a körülmény annyira zavarba hozza hősünket, hogy el sem tudja 
makogni, hova is utazik, s teljesen rábízza magát a szokatlan sofőrre. 

Az apáca alakját kezdettől fogva titokzatosság lengi körül. Bizonyos testi 
jegyei, viselkedése, drága autója, homályban maradó úti célja egyaránt gya-
nút ébresztenek Menyhárt doktorban, aki mindezek ellenére (vagy éppen 
ezért) nem mond le a társaságáról. Már az a mozdulat, ahogy a fi atal hölgy 
„átnyúlt előtte és melle fölött becsatolta a biztonsági övet” (144.), kihívónak 
minősíthető a részéről, s a férfi  orrát ekkor megcsapó drága parfüm illata 
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szintén nehezen egyeztethető össze e hivatás szabta női szerepkör erkölcsi 
ideáljával. Menyhárt doktor láthatólag rögtön az első pillanatban – mond-
hatni ösztönösen – megérzi azt, hogy nem egy valódi apácával van dolga. 
Megnyilvánul ez abban is, hogy nőként kezd fantáziálni róla: „Milyen lehet 
a haja? És mondjuk a lába? És egyebek.” (144.) Az utolsó mondat a bodori 
sejtető elhallgatás és faarcú humor találkozásának remek példája.

  A következő megálló egy zólyomi vendéglő. Bodor valami miatt fon-
tosnak tartja megemlíteni, hogy mindketten „tyúkhúslevest és sztrapacskát 
ebédeltek” (144.), s az előbbi nem volt különösebben ízletes. Evés közben 
Menyhárt doktor újabb árulkodó jelet vesz észre: ebédpartnerének párná-
sabb a keze „mint elvárható egy apácától” (uo.). Egyre fokozódó gyanújáról 
azonban nem tesz említést, helyette eldicsekszik azzal, hogy „zsebében lapul 
egy hétvégi üdülőház kulcsa, innen nem messze, Dedinkyben.” (144–145.)

Ebéd után folytatják útjukat az említett falucska irányába, s ekkor válik 
szinte bizonyossá nemcsak az, hogy egy álapácával van dolgunk, hanem 
az is, hogy az illető ezt egyre kevésbé akarja leplezni. Arra kéri ugyanis 
a férfi t, hogy gyújtson meg neki is egy cigarettát, majd humorosan még 
hozzáteszi: „Pezsgővel most nem kínálhatom. Hátul van a hűtőládában.” 
(145.) Azt, hogy egy apáca dohányzik, még tekinthetjük rossz, elítélen-
dő szokásnak vagy megbocsátható emberi gyengeségnek. Az viszont, hogy 
egy olyan cigarettát vesz a szájába, mely előtte egy férfi  ajkát érintette, 
már olyan mértékű fesztelenségről és kacérságról árulkodik, ami aligha fér 
bele az apácákról alkotott elképzelésekbe (legyenek azok bármennyire is 
„liberálisak”) – mint ahogy a nagyvilági vagy éjszakai életet idéző behűtött 
pezsgő sem. Persze álszentség is létezik a világon, meg az irodalomban is 
(emlékezzünk csak a francia fableau-k vagy Boccaccio testi gyönyöröket 
sem megvető nővéreire), ezért az a lehetőség sem zárható ki, hogy valóban 
egy apácáról van szó, aki viszont nem apácához méltóan viselkedik17. 

Bármelyik értelmezést fogadjuk is el valószínűbbnek a kettő közül, a 
fi atal nőnek (maradjunk ennél a semleges megnevezésnél) ez a „világi” 
megnyilvánulása szemmel láthatóan bátorítólag hat Menyhárt doktorra, 
aki némi belső vívódás után mégis rászánja magát arra, hogy – ha nagy 
dadogások közepette is, de – beinvitálja őt egy pohárkára. Ez a novella 
cselekményének harmadik fordulata, mely az ismertetett előzményeknek 
(illat, párnás kéz, cigaretta, pezsgő) ha nem is szükségszerű, de legalábbis 
érthető, logikus folyománya vagy betetőzése. 

17 Bodor Ádámnak nem ez az első olyan története, ahol egy apáca szokatlan környezet-
ben bukkan fel. A Megérkezés északra című novellában is találunk erre példát, igaz, itt 
csak egy epizódszereplőről van szó, kinek nem a viselkedése, hanem a leíró jellem-
zése kelt erotikus képzeteket: „Az apáca a csónak hasán ült, ruhája vizesen tapadt 
az öléhez, combig fedetlenül szárítgatta magát a napon. Hosszú, lebarnult lába és 
az evezővilla közelében hevert a leütött nyakú sörösüveg.” BODOR Ádám: Vissza a 
fülesbagolyhoz, Pécs, Jelenkor, 1997, 62.
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Ezek után pedig annyira már nem is lepődünk meg azon, hogy a nő az 
udvarias elutasítás helyett komolyan mérlegelni kezdi a vendégeskedés 
lehetőségét, sőt, olybá tűnik, hogy hajlik a meghívás elfogadására („ked-
ves helynek tűnik” 145.). Nem tudjuk meg, végül hogyan döntött, de fö-
lösleges is fi rtatni, hisz ez már kívül esik a novella teremtette fi kciós világ 
keretein. A közismert reklámszlogenre rájátszó záró mondat („De akkor 
most hamar el kell döntenem: vagy iszom, vagy vezetek.” uo.) annyit azon-
ban még (be)látni enged, hogyha az apáca bemegy a nyaralóba, s iszik egy 
pohárkával, akkor nem vezet(het) tovább, tehát ott kell maradnia, ott kell 
töltenie az éjszakát. És egyebek. 

A cselekménynek már e rövid rekonstrukciójából – mely igyekezett 
imitálni az első olvasás tapasztalati horizontját – és a karakterek jellem-
zéséből is nyilvánvaló, hogy ironikus címadás esete forog fenn. Nem szük-
séges teológiai-dogmatikai részletekbe bonyolódni ahhoz, hogy belássuk, 
a latin kifejezés szakrális holdudvara és az apáca megbotránkoztatóan 
profán viselkedése között kibékíthetetlen ellentét feszül. Ez egyébként 
ugyanúgy érvényes a novella korábbi címváltozatára is (Mater dolorosa)18. 
Hogy fi gurája közelebbről miként is kapcsolódik a mű címét képező, te-
hát hangsúlyos értelmezői tényezővé tett Szeplőtelen Szűz alakjához, a 
szövegből közvetlenül nem derül ki. Anyaságára semmilyen jel nem utal, 
ezért a magam részéről az apácák szüzességi fogadalmában és Szűz Mária 
példaképérvényű életében vélek fölfedezni kapcsolódási pontokat a két 
nőalak között. Azzal a megszorítással persze, hogy nemcsak a cím és a 
szereplő viszonya ironikus, hanem maga a karakterformálás is az: a Volvo 
sofőrje ugyanis vélelmezhetően szerepet játszik, csak tetteti, színleli, hogy 
apáca, miközben valójában – legalábbis gyaníthatóan – nem az. Ettől még 
persze lehet szűz, de az események iránya azt sejteti, hogy akkor épp ez 
az erénye vagy attribútuma forog kockán.  

A szent és a profán zavarba ejtő egymásmelletisége nyilvánul meg to-
vábbá abban is – de lehet, hogy ez már csak az én túlértelmezésem – , 
hogy a bizarr páros közép-európai road movie-jának erotikus képzeteket 
is keltő célállomása (Dedinky) a szlovák Paradicsom egy valóban édeni 
szépségű falucskája. 

Amennyiben a kötet (Az utolsó szénégetők) műfaji paratextusát fogad-
juk el irányadónak, s tárcának tekintjük a Mater immaculatát, akkor pon-
tosításként hozzá kell tenni, hogy annak egy hangsúlyosan történetelvű 
válfajával19 van dolgunk, melyben nem az (alak)rajz, az életkép vagy az 
elmélkedés válik meghatározó érvényű szövegszervező tényezővé. A mű 

18 Az egyes szövegváltozatok összehasonlító analízise nem tárgya e dolgozatnak.
19 Thomka Beáta legújabb könyvének kisprózai formákat és a sajtó kölcsönhatásait vizs-

gáló fejezetében „történetmondó tárcának” nevezi ezt a műfaji változatot: THOM-
KA Beáta: Prózaformák. Elbeszélő művészet és interpretáció, Újvidék, Bölcsészettudo-
mányi Kar, Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium, 2012, 42.
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minden tömörsége, szemantikai sűrítettsége, szerkezeti nyitottsága és 
narratív visszafogottsága ellenére (vagy inkább azzal együtt) is egy átgon-
doltan ütemezett lineáris eseménysort bont ki, tehát szüzsésen építkezik, 
és nem egy érdekes alakot, beszédes élethelyzetet örökít meg, mint ahogy 
nem szolgál valamely aktuális téma személyes nézőpontú és hangnemű 
feldolgozásával sem. A szerző a cselekmény tagolásához az út és az utazás 
ősi kronotoposzát veszi kölcsön, mely ebben az esetben a (háromszori) 
megszakítás és újrakezdés logikája mentén halad előre a nyitott zárlatig 
(Pozsony–Besztercebánya, Besztercebánya–Zólyom, Zólyom–Dedinky). 
Érvényesül ebben némi fokozás is, hisz a főszereplő először csak meg-
szakítja, utána némi kerülővel folytatja útját, míg az végül az alternatív 
célként megjelölt helyen ér véget. Ez a megérkezés azonban nem jelenti 
azt, hogy a történet nyugvópontra jutna, hisz a három – általam korábban 
talán némi túlzással fordulatnak nevezett – esemény csupán beígéri egy kü-
lönböző kifutásokat lehetővé tevő bonyodalomnak a bekövetkeztét, ami 
viszont a berekesztő zárlat következtében elmarad. Az elemzett novella 
– mint Bodor oly sok más története – csak az előkészítés, a rákészülés 
szakaszait tartalmazza, a kiteljesedést már nem.  

Éppen ezért a magam részéről inkább egy olyan tárcanovellának mon-
danám, amelyben nem a hírlapi aktualitás sajtónyelve, hanem egyértel-
műen a szépprózai elbeszélés alakításmódja dominál. Többet mondok: 
a tárca jelleget csupán az eredeti megjelenés körülményeinek tisztázása 
végett tartom fontosnak megemlíteni. A szöveg stílusán ugyanis nem ér-
ződik, hogy hetilapba íródott volna. A rövid terjedelem sem feltétlenül 
a publicisztikai műfaj szabta szűkös, „vonal alatti” keretnek tudható be, 
hisz a végső sűrítés, a kihagyásos stilizáció, a kisívű cselekményformálás 
ettől függetlenül is a bodori prózapoétika konstans, jellegadó vonásai 
közé tartozik.

A Mater immaculata véleményem szerint egy olyan novella, mely bizo-
nyos formai jegyei tekintetében a rövidtörténettel rokonítható – ha nem 
is tartható annak. Míg az esemény, a cselekvés dominanciája, az alapve-
tően metonimikusan szerveződő és emelkedő feszültségívet mutató cse-
lekményszerkezet, az egy központi történetszálra (Menyhárt doktor uta-
zásai) felfűzött epizódok láncszerű kibomlása, a feszültség–oldás ciklikus 
váltakozása a zártabb novellaforma hagyományát idézi, addig a motiváci-
ók elhallgatása, a jellemek vázlatossága és a nyitott zárlat (tehát a poénos 
befejezés elmaradása) már inkább a rövidtörténet felé mutat. 

Menyhárt doktor a Bodor-novellák vagy tárcák visszatérő hősei közé 
tartozik, a Mater immaculata tehát egy ciklus része, ezért értelmezési 
tartománya a többi darab (A gyalogos határátlépés örömei, Képzelgések, 
A pénteki nap meglepetése, Berlin-Lichtenberg – Wrocław Głowny, Egy jól 
ápolt testrész, Emlékek forrásai, Éjszakai szállás) bevonásával, azok temati-
kai, poétikai és stilisztikai szempontokat érvényesítő összevető elemzésén 
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keresztül tovább árnyalható. Ez azonban már nem tárgya előadásomnak, 
ezért csak utalok az általam fontosnak tartott érintkezési pontokra: az 
utazás és az evés cselekményképző szerepe (váratlan események, meg-
lepő találkozások, bizarr fordulatok), a főszereplő számára hol ismerős, 
hol ismeretlen nők szokatlan, nem minden tekintetben érthető reakciói; 
vonalszerű eseménymenet, tömörítő-sűrítő tendencia, a narratív elhall-
gatás (sejtetés, utalás) fokozott szerepe, nyitott befejezés; tárgyilagos, 
szűkszavú, ugyanakkor fi nom iróniával átszőtt előadásmód, a szereplői 
szólamokban visszafogottan érvényesülő élőnyelv-szerű expresszivitás. 

A felsorolt jegyek többsége nemcsak a Menyhárt-ciklusra, hanem a 
Bodor-novellák egy csoportjára is vonatkoztatható, ennek meggyőző ki-
fejtése azonban már az előbb jelzettől is nagyobb ívű tanulmány tárgya 
lehetne, melyre csak címszavakban utalhatok: redukció, feszesség, nyitott 
kompozíció, ciklikusság. És egyebek.   



Hizsnyai Tóth Ildikó

Isten hozta Gavallériában!

Mikszáth Kálmán A gavallérok20 (1897) elbeszélését általában az el-
szegényedett sárosi dzsentri anakronisztikus kulisszák között zajló szín-
játékaként szokták értelmezni. Egy olyan, karneváli jegyeket is mutató, 
rituális, kollektív öncsalásként, amelynek egyetlen közönsége az elbeszé-
lő, illetve vele együtt mi, az olvasók. Ezt a megközelítést elfogadva teszem 
hozzá, hogy a tolmács szerepét is betöltő elbeszélő – aki nyelvi, helyi és 
interkulturális ismeretek birtokában egy idegenvezető buzgalmával vezeti 
be olvasóját a nyelvi „zagyvaság” világába – ténykedésével megosztja a 
magyar olvasókat. A szociokulturális referenciák a bennszülött magyar 
olvasó mentális lexikonjának, térképének már ismert, sőt beágyazott tu-
dati tartalmait mozgósítják a fi kciós világ megépítéséhez. Éppen ezért 
nem feltétlenül az elbeszélő által megszólított és mentorkodás címén 
irányítása alá vont magyar olvasóval tart, hanem különutasként cselleng, 
megfi gyel, sőt – amennyiben eléggé pimasz – még vitatkozik is az egyéb-
ként kétségtelenül nyájas és szimpatikus, ugyanakkor időnként tolakodó-
an atyáskodó elbeszélővel.

Ebből az értelmezői perspektívából nézve a saját–idegen feszültsége 
nem az egyes nyelvek szembeállításával jön létre, hanem ugyanazon nyelv-
közösséghez tartozó olvasók értelmezési stratégiái mentén. Az a magyar 
olvasó, aki az „idegent” is a sajátjának tudja, és bizonyos tekintetben a 
„sajátként” defi niálttal szemben érez idegenszerűséget, Mikszáth szlovák 
tematikájú írásainak egyik jellemző prózapoétikai eljárását tapasztalja21: 
a topografi kus tér elhagyásával a mimetikus igényű elbeszélés is felfüg-
gesztődik, ami – A gavallérok esetében – az idegen nyelvek használatának 
elhatároló funkcióját is érinti. A lakodalom helyszíne felé tartva a szöveg 
által felkínált „Sáros megyei térképről” a bahtyini kronotoposz fogalmá-
val megragadható, poétizált térbe és időbe kerülünk – ezt nevezi jelen írás 
Gavallériának –, amely egy olyan közösségi eseményként jelenítődik meg, 
ahol a kölcsönbe vett nevekkel, ruhákkal, hintókkal érkező, hétköznapjait 
civil sárosi hivatalnokként élő dzsentri történelmileg más időhöz kapcso-
lódó világképe nyer igazolást.

20 MIKSZÁTH Kálmán Összes művei. Regények és nagyobb elbeszélések, szerk., jegyz. 
BISZTRAY Gyula, KIRÁLY István, Bp., Akadémiai Kiadó, 1958 (Kritikai Kiadás 8).

21 Lásd: HIZSNYAI TÓTH Ildikó, Szubjektív térképek térszimbolikája A gavallérokban és 
szlovák fordításaiban, BEKE Zsolt et al. Hungarológia a szlovák kultúra kontextusá-
ban, Pozsony–Bratislava, Stimul, 2010, 170–179.



44 VÁR UCCA MŰHELY 39.

Hová is megyünk?
Az elbeszélő indulás előtt összegzi saját tapasztalatait, felidézi a társa-

dalmi előítéleteket, sztereotípiákat, valamint sárosi kollégája (a vőlegény) 
egyéni tulajdonságait terjeszti ki az ott élőkre. Ezzel mozgósítja a magyar 
olvasók szubjektív térképein meglévő értékítéleteket, valamint egy saját 
tapasztalatokon nyugvó kollektív térképezési elvet is felkínál.

„Nemes Sáros-vármegyében ismerős vagyok.” „Sárosban a kis urak is nagy 
urak és megfordítva a nagy urak is kis urak.” „Sáros a jó tónus és az illúziók 
vármegyéje.” „A »fl anc« második természetükké vált...” „Az, hogy ők szegé-
nyek, végre is csak egy rossz álom.”

Értelmezésükben a vagyon „csak egy száraz, élettelen tény, mely a telek-
könyv lapjain terpeszkedik el, egymás mellé rakott számokban és betűkben.” 
(185)

Amint látjuk, a bennfentes elbeszélő – az inverzió és az illúzió értelme-
zésbe vonásával – polarizált szemléletet mozgósít az olvasóban: formális 
külsőségek kontra belső tartalmak, valóság kontra álom, nyelv kontra va-
lóság oppozíciókra való utalással.

Az olvasói fi gyelem ébrentartásának egyik legmegbízhatóbb eszköze a 
gyanú felkeltése. A közvélekedést cáfoló hír, hogy bár a sárosiak egymás 
között sosem házasodnak („Egymást a kannibálok se eszik.”), most mégis 
két sárosi kel egybe, rejtélyes okokat sejtet. Kollégájáról, Csapiczky End-
re báli tudósítóról rögtönzött kis jellemrajza („sárosi svihákság”, „kivasalt 
cilinder és a lakkos topán”, „tele volt nyegleségekkel és adóssággal”, „a léha 
dzsentribeli uracsokkal tartott, az úgynevezett »pakfon arisztokráciával«...”) 
pedig már szemernyi kétséget sem hagy afelől, hogy miféle társasággal 
lesz dolgunk.

Az elbeszélő ezt az ironikus, kritikus sárosi képet kínálja fel az olva-
sónak, ugyanakkor – mivel násznagyként vesz részt az esküvőn – leköte-
lezettje is ennek a világnak. Ezt a húzd meg-ereszd el elbeszélői pozíciót 
állandó lavírozás jellemzi: hol ironikus, távolságtartó megjegyzésekkel 
kommentálja az eseményeket, hol pedig joviális mosollyal az arcán kva-
terkázik a sárosiakkal. Nemcsak az olvasótól követel tehát éberséget, ha-
nem saját magától is. Amikor pedig azt hiszi (azt hiteti el velünk), hogy 
azonosságot vállal a gavallérok értékrendjével, önmagát hagyja látványo-
san tőrbe csalni, hiszen – a történet egyedüli nemgavallérjaként elhiszi a 
sárosiak színjátékát, tehát valóságként kezeli azt, ami csak látszat.

Az eddig elmondottakból is kitűnik, hogy az elbeszélő az azonosulás és 
távolságtartás stratégiák ellehetetlenítésével a harmadikutas értelmező-
nek ad bátorítást. Bár aki ezt nem teszi, annak a történet végén Bogozy 
uram kibogozza a történetet, és miután utólag szembesült a „ténylege-
sen” történtekkel, kezdheti elölről az olvasást.
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Az út Sáros megyén keresztül vezet
Az útleírás során Mikszáth szinte rutinszerűen használt térformáló esz-

közeit fi gyelhetjük meg. Magyar nyelvterületről indulunk, Budapestről. 
Sáros megye és az Alföld szembeállításával megteremti a Mi–ők korrelá-
ciót: saját–idegen, észak–dél, felső–alsó, hegyvidék-síkság szembeállítá-
sokkal, valamint tájképzetekkel és szociokulturális elemeket felvonultató 
szemléletmódbeli különbségek említésével. Az eperjesi megalvás után 
már jelzést kapunk úti célunk felől: az irodalomtörténeti legendává vált 
„erdei lak” Petőfi , Tompa és Kerényi 1845-ös költői versenye tárgyi bizo-
nyítékának említésével, a regénybeli világ textualizálására utal.

Az utazás első szakaszának leírása, ha úgy tetszik valóságos, tehát to-
pográfi ailag követhető térben zajlik, amit a sárosi vidék szociografi kus út-
leírása, valamint a „zagyva” nyelvhasználatra utaló megjegyzések is meg-
erősítenek. „Szervusz, te skribler, vitaj pán brat!” „Hajtsd ki azt a kravicskát 
arra a lúkára” (190) „derék dolog, hogy eljöttél ebbe a mienk krajinába. Isten 
hozott közénk, bruder Danzinger” (191).

Ezek az idegen nyelvű betűzések (helyzetmondatok, megszólítások, 
fatikus megjegyzések) ez esetben nyelvi szignálok, jelzések a magyar szö-
vegben, amely szükségszerűen magyar, a későbbiekben viszont megválto-
zik a szerepük.

A gavallérok világa
A lakodalom két helyszínét, Gortvát és Lazsányt ikerhelyszínekként 

is felfoghatjuk, elvégre a vőlegény, majd később a menyasszony kasté-
lyában zajló események csak egymás függvényében nyernek értelmet. A 
helyszínek között vándorló tárgyak (pl. a személyzet ruhái) a „svihákság” 
mibenlétének megértéséhez visznek közelebb, az egyes helyszíneken el-
hangzó világértelmezések (az örömapa fi lozofálása, az in Blumen nyelv 
szabályainak ismertetése stb.) pedig egy textualizált világ szabályaihoz, 
törvényszerűségeihez nyújtanak fogódzót.

A gavallérok világába a keresztutaknál csatlakozó vendégsereg nevei 
vezetnek be minket: „Özvegy Szlimóczkyné lányaival a Kund nemzetség-
ből”, „Pruszkay György de genere Tass”, „Domoróczy István, Töhötöm vezér 
ivadéka”. A nevek valóságosságát, legitimitását megkérdőjelező elbeszé-
lő ironikus megjegyzését („Úgy látszik, az Árpáddal bejött többi nemesek 
mind magtalanok maradtak és csak a vezérek nejei szültek fi akat” [193]) 
a vőlegény a gavallérok „szent hagyományaira” hivatkozva hárítja el. A 
négyfogatú hintókon, fogatokon, batárokon, bricskákon érkező vendég-
sereg kígyózó menetben halad az esemény helyszíne felé, akárcsak egy 
(víg)eposzi seregszemle dicső alakjai. A nevek jelentőségére a vendége-
ket fogadó házigazdának, a vőlegény apjának refrénszerűen visszatérő, 
teátrális sóhajtozása is felhívja a fi gyelmet („Istenem, ennyi fényes név!”). 
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A gortvai helyszínen a „gavalléros” név- és nyelvhasználaton túl (francia) 
a névadás önkényességére is fény derül, amikor az egyik szolga nem rea-
gál az alkalmi megszólításra: „He, Jean, egy tányért! Csi pocsujes ti szomár? 
(Hallod-e te szamár?) No, mit bámészkodol? – fakadt ki éktelen dühvel Csa-
piczky. – Hát nem mondtam már, hogy te vagy a Jean?” (199)

Ki a gavallér?
A mimetikusnak mondható sárosi világ és a textuális Gavalléria nyelv-

használatban, virtusban látszólag nem mutat nagy különbséget, amíg nem 
találunk elfogadható magyarázatot arra kérdésre, hogy ki is valójában a 
gavallér. Minden sárosi? Minden sárosi nemes? 

A gavallér minden kétséget kizáróan sárosi, ugyanakkor nem minden 
sárosi gavallér. A történet dramaturgiai csúcspontján, amikor az öröm-
apák átadják az ifjú párnak szánt fantomajándékokat, hangzik el a ga-
vallér defi níciója: „ha nem származik is nagy ősöktől, de igazi gavallér-szív 
dobog benne”. (219) Az elismerés a menyasszony nevelőapjának, La-
zsányi Istvánnak, császári és királyi kamarásnak, becenevén Königgrätz 
apónak, született Uhlarik Pistának szól, aki a szemünk láttára válik ga-
vallérrá. Uhlarik-Lazsányi-Königgrätz-apó ugyanis nem nemes ember, 
ráadásul csak nevelőapa, tehát vérségi kapcsolat sem fűzi a nemesi szár-
mazású menyasszonyhoz, viszont vérbeli gavallérhoz méltó gesztusával 
tiszteletbeli gavallérból igazi gavallérrá minősül át a közösségi színjáték 
során.

Gavallér tehát az, akit a gavallérok közössége annak nyilvánít, miután 
átesett a közösség „szent hagyományai” által előírt kanonizációs folyama-
ton, és ezzel egyszersmind megcáfolja azt az előzetes feltevésünket, hogy 
gavallérnak születni kell. Ez az a pillanat, amikor az elbeszélő ironikus 
távolságtartását feladva elhiszi a szemfényvesztést (elhiteti olvasójával, 
hogy elhiszi), és ezzel tevékeny részt vállal Lazsányi gavallérrá válásában, 
ugyanakkor továbbra is fenntartja azt a lehetséges értelmezést, hogy a ga-
valléravatás csupán idegenforgalmi marketingfogás, azoknak a jöttment 
kívülállóknak szól, akik nem ismerik a helyi beszélt nyelvek közös válto-
zatát, a gavallériak valódi „anyanyelvét”.

Beszél ön gavallérul?
A gavallérok világához értelmezői nyelvet is felkínál az elbeszélő. Sza-

bályaiba a lakodalmi vacsorát követő kártyapartik során avatja be az olva-
sót. A ferbli gavalléros változata – az örült, aki vesztett, az volt mogorva, 
aki nyert – ennek a világnak az inverzív voltát mutatja meg. A „hozomo-
zást”, azaz az utólagos befi zetés intézményét is elfogadó kártyapartnerek 
a kártyázás íratlan szabályait rúgják fel.
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A tarokkasztaloknál zajló diskurzus pedig egyfajta nyelvleckeként is ol-
vasható. Az elbeszélés látszólag a társalgás során használt nemzeti nyelvek 
ismeretét kéri számon az olvasótól. A többnyelvű közösségekben azonban 
a nyelvi kódváltás természetes jelenség, erre utal a spontán anyanyelvi 
megszólalás is. („Érdekes megjegyezni való, pszichológiai szempontból, hogy 
kritikus helyzetekben egyszerre tótra fordítják át a diskurzust”. [224]) 

Az idegen nyelvű megnyilatkozások ezúttal nem nyelvi szignálok, ha-
nem egy metanyelv, a gavallérok nyelvének építőelemei. Az elbeszélő 
által tolvajnyelvként aposztrofált nyelv az in Blumen szabályai szerint 
építkezik, ahol a saját–idegen törésvonal nem a nemzeti nyelvek hatá-
rai mentén húzódik. Hiszen mind a magyar, mind pedig az idegen nyelvi 
megnyilatkozások lefordíthatók a gavallérok nyelvére: „Csapatosan jár a 
varjú.” = Több lapja van a kiadott színből; „Mein Herz, was willst du noch 
mehr?” = Pirosat kell hívni.

Le lehet fordítani, ám nem szükséges. A gavallériak ebből a szempont-
ból is kétnyelvűek: szót értünk velük különböző, Sáros megyében haszná-
latos nemzeti nyelveken, sőt ezek keverékén vagy nyelvjárási változatai-
kon is, viszont egymás közt már metanyelven értekeznek (és nem tótul, 
ahogy ezt az elbeszélő el akarja hitetni az idegennel). Fogalmazhatunk 
úgy is, hogy aki az említett nemzeti nyelveken szól a helyiekhez, szívélyes 
vendéglátásban lesz része, de mindvégig turista marad. Aki viszont identi-
tásukban is meg szeretné őket szólítani, annak már gavallérul is szükséges 
tudnia.

Igaz-e, ami való?
Az elbeszélés többször is tematizálja az igazmondás és a valóság meg-

ragadhatóságának kérdését. Elsőként a gortvai helyszínen, az újságíró fi a 
miatt restelkedő apa szájából hallhatjuk a kissé zavaros és csapongó fi lo-
zofálást, amikor is előbb a sajtó és a valóság viszonyát fejtegeti a Deák-
féle sajtótörvény, valamint a mohácsi csatáról szóló, anakronisztikus hadi 
tudósítás kapcsán: „Azt mondják róluk, hogy hazudnak. De ez nem igaz. 
Csak olvasni kell tudni.” (195) Majd a krumplivirágos példázatával – a 
meleg októberben tavaszt hazudik a virágzó burgonyabokor – az objektív 
valóság megbízhatatlanságát vonja értelmezésbe: „Hát van valami a ter-
mészetben, ami nem hazugság? Csal minden és mindenki?” (196) Amennyi-
ben Arany János-allúzióként olvassuk sorait („Avagy felettünk nem hazud 
az ég?” Minden Hazugság, földön, ami szép.”), a művészi ábrázolásra is 
kiterjeszthetők etikai és esztétikai alapelveket ütköztető példázatai.

Megállapításaiban implicit módon az önkényes névhasználat eltérő tár-
sadalmi megítélése is megfogalmazódik. Az írói, újságírói gyakorlatban 
elfogadott az álnév használata, amely valójában legális eszköze a szemé-
lyiség elfedésének, míg a fényes nevek bűvöletében élő, a történelmi ne-
veket illegálisan felhasználó sárosi gavallérokat fenntartásokkal kezeljük. 
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Ez az ellentmondás különösen akkor szembetűnő, amikor egy gavallér 
történetesen újságíró, a vőlegény ugyanis Arator álnéven ír báli tudósí-
tásokat.

A lakodalom végeztével elindul a visszaúton a négyes fogatú hintók 
sora. Az éjszaka sötétjében történtek és a reggeli kijózanító világosság 
közé virradatkor leereszkedő köd leple alatt kezdetét veszi a gavallérok 
civil sárosiakká való átalakulása, az elbeszélő szavaival élve a „vedlés”. A 
gavalléros nevekkel (személy- és helységnevek) kijelölt textualizált térből 
kilépve ismét a Sáros megyei valóságban (Sóvár, Eperjes) találjuk ma-
gunkat az elbeszélővel, akinek az időnként el-elbóbiskoló Bogozy uram, 
a már korábban jellemzett sárosi „zagyva” nyelven („ha elhagyta magát és 
nem vigyázott, igen rosszul beszélt magyarul, de ha összeszedte az eszét, alig 
ejtett jelentékeny hibát” [227]) bogozza ki a történet homályos részleteit.

A kölcsönvett ruhák, nevek, eszközök mind-mind a gavallérok kollektív 
tulajdonát képezik: „Csak szét van osztva és ha azt bizonyos alkalmakkor 
mesterségesen egy rakásra hordjuk, kinek mi köze hozzá? Igaz-e vagy nem?” 
(232) Miként a nevek sem az egyéni, hanem a kollektív identitás kifejezői, 
amely a nemesi életforma alternatívájában, szimulációjában tapintható ki.

Vajon hazugnak mondható-e az a világ, amely értelmezési kulcsokat kí-
nál fel a kíváncsi idegen számára? – kérdezhetjük az elbeszélés kezdetén 
felvetett morális fenntartások jegyében. És vajon tehet-e arról a krumpli-
bokor, hogy tavaszt hazudik neki a verőfényes október? – kérdezhetjük a 
gavallérok világában szerzett tapasztalataink birtokában.



Németh Zoltán

Az „aparegény” műfaja 
a kortárs magyar irodalomban

A szépirodalmi változásfolyamatok vizsgálata minduntalan azzal a kér-
déssel szembesíti az értelmezőt, hogy vajon az új hangok, új műfajok, új 
megszólalásformák mennyiben feleltethetők meg a hagyomány már fel-
ismerni vélt konstrukcióival, illetve mennyiben kényszerítenek rá saját 
értelmezői előfeltevéseink újragondolására, mennyire kényszerítik ki a 
szépirodalmiság újfajta felfogásának egy-egy lehetséges koncepcióját. Va-
jon az új, csoportosan feltűnő jelenségek hatására újra kell-e gondolnunk 
a kortárs irodalom természetéről vallott elképzeléseinket, vagy éppen 
ellenkezőleg, megerősíti addigi vélekedésünket és irodalomról gyártott 
fi kcióinkat? 

Az utóbbi évtizedben a kortárs magyar irodalom egyik legjelentősebb 
„műfajává” kétségkívül az „aparegény” vált. Az idézőjel feltétlen indo-
koltnak tűnik ebben az esetben, hiszen némiképp kétséges, hogy a téma 
létrehozhat-e sajátos műfajt. Másrészt, mint azt Tamás Zsuzsa megjegyzi, 
„Sejtelmünk szerint az aparegény fogalmával olyan vallomásos, önéletraj-
zi jellegű prózai műveket illetünk az utóbbi időkben, amelyeknek témája 
az elbeszélő én (vagy a főhős) és az apa viszonya.” (Tamás 2008: web) Te-
hát eszerint az utóbbi évtizedben kialakuló kortárs aparegény mint műfaj 
olyan jellegzetes írástechnikai elemekkel hozható párhuzamba, amelyek 
némiképp eltérnek a műfaj hagyományos konvencióitól. 

Egy másik állásfoglalás szerint viszont az aparegény nem a kortárs ma-
gyar irodalom egyik jellegzetes képződménye, hanem általában az euró-
pai irodalom és kultúra egyik legfontosabb témája, s ezért sokkal tágabb 
kontextusban értelmezhető. Mint arra Esterházy Péter, a témánk szem-
pontjából alapvető fontosságú Harmonia caelestis (2000) szerzője egy 
interjúban utalt: „Az aparegény ugyanis nem műfaj, ellenben az apa az 
műfaj. Az európai kultúrában az apa egy főműfaj. Minden az apáról szól, 
ez egy apakultúra, és az apa nagyon erős tabu alatt áll, az apa érinthetet-
len.” (Esterházy 2000: web)

A továbbiakban amellett próbálok érvelni, hogy bár az apa alakja, az 
apa fi gurája természetesen az európai és a magyar irodalom egyik fon-
tos témája, az aparegény megjelenése a kortárs posztmodern magyar iro-
dalomban olyan, irodalomtörténeti távlatba helyezhető paradigmatikus 
változásra utal, amely az egész magyar irodalom szempontjából fontos 
eseményként értelmezhető mind írástechnikai, mind nyelvszemléleti 
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szempontból. Felvetődik a kérdés: vajon miért árasztották el 2000 után 
az aparegények a magyar irodalmat? Miért nem tudták a kortárs magyar 
írók kivonni magukat a műfaj igéző hatása alól? 

Még felsorolni is sok az ide sorolható alkotásokat. Esterházy Péter: 
Harmonia caelestis (2000), Vámos Miklós: Apák könyve (2000), Ester-
házy Péter: Javított kiadás (2002), Rakovszky Zsuzsa: A kígyó árnyéka 
(2002), Györe Balázs: Halottak apja (2003), Kukorelly Endre: Tündér-
Völgy (2003), Spiró György: Fogság (2005), Grecsó Krisztián: Isten ho-
zott (2005), Dragomán György: A fehér király (2005), Hajtman Béla: 
„Már nyugosznak a völgyek” (2005), Jánossy Lajos: Hamu és ecet (2006), 
Solymosi Bálint: Életjáradék (2007), Ferdinandy György: A bolondok ki-
rálya (2007), Hernádi Krisztina: Kánonon túl – Aparegény (2008), Marék 
Veronika: Kippkopp, hol vagy? (2010), Ayhan Gökhan: Fotelapa (2010), 
György Péter: Apám helyett (2011), Deres Kornélia: Szőrapa (2011), Eg-
ressy Zoltán: Szaggatott vonal. Aparegény (2011). 

Ha a dédnagyaparegényt is hasonló késztetésként fogjuk fel, akkor 
Szécsi Noémi: Kommunista Monte Cristójával (2006), ha az édesapja fo-
tóival illusztrált N. Tóth Anikó-regényt is ide tartozónak véljük, úgy a 
Fényszilánkokkal (2005) is tovább építhetjük az aparegények Bábel-tor-
nyát. Vagyis a korpuszba így már huszonegy kötet tartozik – tizenegy év 
alatt. Hogy az apa fi gurája mennyire fontossá vált a kortárs magyar iro-
dalomban, jól mutatja, hogy a felsorolt huszonegy könyvből kettő verses-
kötet: Ayhan Gökhannak és Deres Kornéliának az apa alakját kutató és a 
fi ú/lány identitására rákérdező könyvei nem regények, hanem ugyanebbe 
a projektbe sorolható verseskötetek. Lírai aparegények tehát, egy műfaj 
határait feszegetik, s tágítják.

Ha azt a folyamatot tekintjük kiindulópontnak, amelynek során az apa 
fi gurája a szemiotizáció változatos lehetőségein keresztül különféle jelen-
tések hordozójaként jelenik meg, akkor különösképp az emlékezésben 
(Tamás 2009: web) feltáruló szakrális, ünnepi tér megjelenésére fi gyel-
hetünk fel. Az apa alakja a jelenlét és a hiány szakralitását őrzi, bár sok 
esetben fonákjáról, negatív élményként, vagyis a deszakralizáció szövege 
idézi fel az apa alakjának szakrális kiterjedését. Az emlékezet mint szö-
veggeneráló erő lép fel, s így e regények elválaszthatatlanok az önélet-
rajzi kód, a lejeuni önéletrajzi paktum értelmezése nélkül. Szakralitás, 
emlékezet és tapasztalat a világszerűség által válik az identitás összetett 
értelmezésének feltételévé. Vagyis e regények célja nem maga a nyelv, 
hanem mintegy túlnyúlik azon, az apába és a fi úba/lányba, és e viszonyok 
bonyolult hálójában szemléli azt az identitásképletet, amely idegen és sa-
ját egyszerre. Az apa testi és szellemi megtapasztalása az önértelmezés, 
az idegen és a saját kérdéseit veti fel élesen, miközben ez a hermeneuti-
kai viszony nem valamiféle békés horizontegyesítés, illetve megvalósított 
párbeszéd lehetőségeként jelenik meg, hanem a nem értés, a történet-
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mondó egyéni érdekei mentén. Az apa az elhallgattatott, a nem létező, a 
nem értett, a beszédtől megfosztott, leggyakrabban halott szereplő saját 
történetében. Gyászmunka és deszakralizáció, halálszöveg és emlékező-
terep – ez a kortárs magyar aparegények jellegzetes területe, amelyen a 
megszólalás és a jelentésadás végbemehet.

Hogyan nyer mindez irodalomtörténeti dimenziót? Esterházy Péter 
Harmonia caelestiséből ajánlatos kiindulnunk, mint olyan szövegből, 
amely magában rejti azt a cezúrát, határt, amely egyúttal nyelvszemléle-
ti, irodalomtörténeti változást is magában hordoz. A Harmonia caelestis 
ugyanis két részből áll: a Számozott mondatok az Esterházy család éle-
téből című „első könyv”-ből és az Egy Esterházy család vallomásai címet 
viselő „második könyv”-ből. A két rész kétféle írástechnikát jelenít meg. 
Míg az első rész a nyelv játékos aktivitására támaszkodva a hangsúlyozot-
tan fi ktív szövegalkotás révén függeszt fel bármiféle megtörtént valóságot, 
addig a második rész az Esterházy család valós önéletrajzi eseményeit be-
széli el, a Rákosi-rendszerben meghurcolt, vagyonát vesztett, kitelepített, 
fi zikai munkára fogott arisztokrata család hétköznapjait.

Az a váltás, kétféle írásmód, amely ebben a regényben megjelenik, a 
posztmodern irodalom kontextusában értelmezhető kérdések sokaságát 
veti föl. Jelesül azt, hogy bár a kortárs magyar irodalomelméleti és iro-
dalomtörténeti közgondolkodás a posztmodern irodalmat egységként 
szemléli, szükséges differenciáltabban közelednünk a posztmodern iro-
dalom kérdéséhez. Olyan értelmezési lehetőségre teszek tehát ajánlatot, 
felhasználva az angolszász posztmodern-felfogások (Foster 1984: 67, Ber-
tens 1993: 26, Hove 2002: 254) egy irányvonalát, amely a posztmodern 
irodalom több stratégiájából indul ki a jelenség vizsgálatakor. 

Ezt továbbfejlesztve a posztmodern irodalom hármas stratégiájának 
elméletére tehetünk javaslatot:

1. A korai posztmodern szövegek kapcsán olyan értelmezési kiszögel-
léspontok jelölhetők ki, mint a hangsúlyozott önrefl exió és az önmagát író 
szöveg megjelenése, az irónia többértelműsítő használata, az egzisztenci-
ális kérdések felvetése, a szerzőség elrejtése, a maszkokkal és az identi-
tással folytatott játék/küzdelem, a „nagy elbeszélések vége”-koncepció, 
valamint az ún. valóságnak, a realista írásmódnak és a szubjektivitásnak 
krízise, illetve újraírása egy megváltozott feltételrendszer keretei között. 
A szépirodalomban az egzisztencializmusra adott válaszként is értelmez-
hető korai posztmodern művekben már megjelenik az önmagát olvasó 
szöveg koncepciója, a tükör- és labirintusszerűség, a nyitott műalkotás 
lehetősége, a realizmus újraírására tett kísérlet, az identitáskérdések po-
lifóniája, valamint a metafi kció, vagyis az írás folyamataira tett önrefl exív 
megjegyzések, miközben megőrződik az irodalmi megszólalás dignitása. 
A kései modern metafi zikai igény és a posztmodern intertextualitás között 
ingázó korai posztmodern szövegalkotásba a magyar irodalomból Ottlik 
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Géza Iskola a határon, Bodor Ádám Sinistra körzet című regénye, Mé-
szöly Miklós és Gion Nándor egyes regényei, Weöres Sándor Psyché című 
verseskötete, Baka István, Orbán Ottó és Tőzsér Árpád ’90-es évektől 
kezdődő költészete, illetve a mágikus realista és áltörténelmi regények: 
Háy János, Márton László, Darvasi László regényei sorolhatók. 

2. Az ún. második vagy areferenciális posztmodernben válik hangsú-
lyossá, sőt gyakran radikálissá az önmagára vonatkoztatott, öntükröző 
szöveg poétikája, amely kizárja a valóság és a realizmus kategóriáit ér-
deklődési köréből. A költészetre a deretorizálás, depoetizálás, verssze-
rűtlenség, antimimetizmus jellemző, s mind a lírában, mind a prózában 
rendkívül fontos jelentőségre tesz szert a tudatos intertextualitás, a pa-
limpszesztszerűség, az önrefl exivitás, illetve az újraírás. A második poszt-
modern érdeklődésének középpontjában a nyelv és a szöveg áll, jellegze-
tes vonása a stílusimitáció, a parodisztikus szövegformálás, a nyelvi poé-
nok és a stíluseklektika. A második posztmodernbe sorolható a magyar 
irodalomból Esterházy Péter Bevezetés a szépirodalomba című könyve, 
Garaczi László Nincs alvás! című kisprózakötete, Tandori Dezső költésze-
tének egy szakasza, Parti Nagy Lajos, Kukorelly Endre, Kovács András 
Ferenc, Varró Dániel, Csehy Zoltán, Orbán János Dénes versei, a Győrei 
Zsolt–Schlachtovszky Csaba szerzőpáros drámái. 

3. A harmadik vagy antropológiai posztmodern az irodalomelmélet 
„kulturális fordulat”-ához köthető egyrészt, másrészt a hatalom kérdés-
köre izgatja, a „másik”, illetve a másság természete, a marginális nézőpon-
tok és a traumatizált helyzetek megjelenítése, felszínre hozása, a politikai 
természetű kérdésfelvetések, a mainstreamellenes attitűd. Mindez a fi k-
ció és a referencialitás határán, mindkét elem felhasználásával történik, 
de rendkívül erős a szövegek konkrét, világba nyúló, tranzitív irányult-
sága. A harmadik posztmodern élesen hatalomellenes, nyíltan politikai-
ként viselkedik, a patriarchális, totalizáló, asszimilációs, homogenizáló és 
globalizáló tendenciák ellen emel szót a sokszínűség és az eltérő tradíciók 
megőrzése céljából. A szépirodalomban ide sorolható a posztkoloniális 
irodalom, amely a harmadik világ gyarmatosítás utáni hatalmi viszonya-
ival, ill. identitáskérdéseivel foglalkozik. Itt lehet megemlíteni a poszt-
modern feminizmus szépirodalmát, amely a női identitás problematikáját 
jeleníti meg. További jellegzetesség az autobiográfi ai műfajok felértéke-
lődése (napló, emlékirat, lírai és prózai önéletrajz), vagyis egy konkrét 
identitás szövegbe írása, illetve az identitásköltészet, amely szintén az ön-
életrajz és a kulturális identitás kérdéseivel szembesíti olvasóját: Oravecz 
Imre, Szijj Ferenc, Borbély Szilárd, Csobánka Zsuzsa, Krusovszky Dénes, 
Bajtai András, Gerevich András műveire lehet utalni. 

Az aparegény műfajának megjelenése és felértékelődése innét válik 
értelmezhetővé: azzal a folyamattal kapcsolatos, amely során a 2000-es 
évek elején az areferenciális-nyelvjátékos-parodisztikus második poszt-
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modern szövegalkotást fokozatosan felváltja a harmadik posztmodern 
antropológiai-önéletrajzi indíttatású, az identitásra koncentráló szövegal-
kotása. Ez posztmodern irodalmon belüli változásfolyamat olyan erőtel-
jes és átütő erejű, hogy témaként még a nem posztmodern kortárs magyar 
irodalomra is kiterjesztette hatását – így az általam említett korpuszban 
is több olyan szöveg található, amely szinte egyáltalán nem kapcsolódik 
a posztmodern szövegalkotáshoz, sokkal inkább a hagyományos realista 
szövegalkotás kódjait viszi tovább. 

Ez az antropológiai igényű, harmadik posztmodern stratégia lemond 
az areferenciális posztmodern valóság és fi kció bonyolult konstrukciói-
ról, s helyébe az identitás, a marginális nézőpont, az alárendelt hangja 
kerül. Egy Esterházy-, Parti Nagy- vagy Kovács András Ferenc-mondat 
úgy teremti meg a nyelvi teret, hogy a legváltozatosabb módon végzi el a 
retorikai átalakítást, szinte átszabja a nyelvet. Ezzel ellentétben harma-
dik posztmodern, így az ide sorolható aparegények nyelve retorikailag a 
hétköznapi nyelvet konstruálja meg, egy kopogós, alulretorizált nyelvet 
imitál, a marginális beszélő mondataiként – mint például Györe Balázs 
vagy Egressy Zoltán regényeiben. Így értelmezi újra az apa fi gurájában 
megjelenő szakralitást az emlékezés és identitás bonyolult kapcsolatrend-
szerében, kapcsolódva a kortárs magyar irodalom új beszédformáihoz. 
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Csehy Zoltán

Szarvas

Az éjjeliőr zseblámpája
a gutaütött ezüstfenyő ágai alá
határozott teret rajzol.
A sárga, kihasított kör szemében
autonóm, találatkész fény.
Mintha meglőné a sötétet,
az összerogyott szarvast, a
fenyőgallyakkal fedett állatot,
mely minden romantikus történet
legmélyén ott piheg 
és szinte észrevétlenül vérzik.

Húsvét II.

Végül is sokat dolgozott
a maga pókhálóján,
hogy aztán belevesse magát, belegabalyodjon
és ott maradjon az ágak közt, 
véglegesen kifeszítve,
majd élettelenül, hogy az ilyenkor éledő nap
hét napig élvezhesse
a hátán fénylő
kereszt apró, tündöklő csillanásait.
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Amikor a Kvetoslavov alá odamázolták

Amikor a Kvetoslavov alá odamázolták,
hogy Úszor,
azonnal lefestették – vagy hússzor.
Na, az ilyen rímektől óvjon az ég.

Maradjon takarásban és kész.
Ne üssön át a szövegen, de legyen
mögötte, alatta vagy pontosan ott.

Mármint a rím, festve, takarásban, készen.
Nem baj, ha idővel a málló falfestékfolt moccan.

Csak tudd, csak sejtsd, hogy ott van.

Buksza

Az aranyérmék, az ötös, a tízes, a húszas
ma már a bankkártyában laknak benne.
Csörrennek még néha, ha kulcscsomóhoz ér
az irattárca, ilyenkor néha megfeszül
a műanyag lap és a fémfelület,
ilyenkor hallani, ahogy
kikívánkoznak a zsebből,
ahogy esdik az erszényt,
ahogy reménytelenül, kiszolgáltatottan
várják vissza a bélelt bukszát.



Csehy Zoltán

Folyton Velence, folyton halál
(A létezés manierizmusa Dunajcsik Mátyás költészetében)

„...minden perverzitás alapja a külvilág tekintete, 
hogy azt ne mondjam: 
a perverzitás a szégyen tekintete”

(Dunajcsik Mátyás)

Dunajcsik Mátyást alighanem a létezés manierizmusa érdekli a legin-
kább, a természetes szépséggel szembeállított mesterséges szépség, és an-
nak megteremtése, megteremthetősége. Verseit mintha egy folyamatosan 
allűrökkel terhelt egyéniség írná: miközben némely vers éppenséggel az 
allűrök anatómiája kíván lenni, az irodalmi kiszámíthatóságé. És ebben 
az önleleplező technikában remek is. Csábereje abban rejlik, hogy képes 
rávenni bennünket arra, hogy azonnal elfogadjuk a szövegek premisszáit, 
és lelkesen sétálunk bele a mesterséges művészvilágba, melyben kevés a 
hús, a vér, annál több a mások műveiből kilépő fi gura, és a pontos-gondos 
motívumhálózat, a grazia. Lackfi  János ezt még 2004-ben így fogalmazta 
meg: „A Dunajcsik Mátyás-féle jambus korántsem puszta dekórum, poszt-
modern vagy posztposztmodern stukkókavalkád, hanem beszippantható 
atmoszféra, sőt, a létezéshez fogódzókat kínáló mitológia. Afféle égig érő 
lajtorja, hímes kötéllétra, mely távolról nézve látványosan éteri, közelről 
viszont színpadi lábak nyomától szurtos. Mint az egyszerre édes és felbö-
fögött minnesang.” Ez az egyszerre édes és felböfögött minnesang uralja 
szerelmi lírájának karakterét is. E kettősség észlelése azonban a kritikai 
refl exiók tekintetében nem mindenkinek sikerült. 

„Színre lépett egy húszas évei közepén járó szerző, aki igen izgalmas, 
helyenként költői szépségű prózát és kevésbé izgalmas, kevésbé költői 
verseket ír” – kezdi Dunajcsik-kritikáját Márton László a Holmi hasábja-
in.22 Dunajcsik verseinek alapötleteit zömében a „versforma ketrecébe” 
szaladt elbeszélői ötletekként kezeli, illetve konvencionális kidolgozású-
nak tartja. A kötetkompozíció (egy prózát verssel, sőt versfordítással ve-
gyítő kötetről van szó)23 inkoherenciája szintén felmerül: „Annak, hogy a 

22 MÁRTON László, Az elbeszélés mint kulissza, Holmi 20 (2008/2), 260–264. Márton 
kritikájának prózapártiságát igazolta az a tény is, hogy Dunajcsik kötetéért Bródy 
Sándor-díjban részesült. A laudáció megjelent a Jelenkorban: MIKOLA Gyöngyi, 
Kerülő manőverek, Jelenkor 2009/2. A szerző 2012-ben egy jelentős prózakötetet pub-
likált (DUNAJCSIK Mátyás, Balbec Beach. Tizenhárom távoli történet, Budapest, 
Libri, 2012.), hagyományos értelemben véve önálló verskötete nem jelent meg.

23 DUNAJCSIK Mátyás, Repülési kézikönyv. Versek és prózai írások, Budapest, JAK, 
L’Harmattan Kiadó, 2007
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verseket mégsem kizárólag az elbeszélések közé ékelt, zavaró idegen tes-
teknek tekintem, az az oka, hogy egy jó, sőt nagyon jó vers mégiscsak van 
a kötetben. Azt viszont nem Dunajcsik írta, hanem Rimbaud.” Rimbaud 
valóban a védőszent, a szellemi atya funkcióját látszik betölteni, erre utal 
A részeg hajó magyarításának központi, fárosz- vagy szigetszerű elhe-
lyezése a szövegtengerben. A melegirodalom egyik tipikus önformálási 
gesztusáról van itt szó tehát, melynek lényege a vérségi kötelék textuális 
újrateremtése, a biológiai bezártság és folytonosságelv felülírása. Dunaj-
csik költészetének is egyik meghatározó vonása lesz a normatív sémák 
kikezdése, melyhez a hagyomány megkettőzését választja módszerül: ez a 
megkettőzés a felnagyított én privát univerzuma felőli olvasat örök jelen-
idejűségének diadalát hirdeti. 

Teslár Ákos a szerzőt a posztmodern intertextualitás tipikus megszállott-
jai közé sorolta, aki „nagy elődök köré szervezi munkáit, Proust, Thomas 
Mann, József Attila, Esterházy, Nádas stb.”24 A hasonló névsorolvasások a 
Dunajcsik-kritikák, recenziók visszatérő elemei, ezek viszonypontokként 
szolgálnak, s így kész csoda, ha a szövegek nem maradnak alul egy ilyen ki-
élezett és tekintélyelvűsége miatt véleményem szerint elhibázott retoriká-
jú diskurzusban. Tény ugyanakkor, hogy maga a szerző is „csoportmunka-
ként” fogja fel az irodalmat, és kötete végén féloldalas lista beiktatásával 
mond köszönetet az inspirációkért.  A Helyzetjelentés című versben ezt a 
szövegben létezést tételesen is megjeleníti a férfi asság erotikájával össze-
kapcsolva: „Végül a szövegben verek tanyát magamnak: / magas, hosszú 
férfi . De nem látom az arcát.”25 Néhány korai Dunajcsik-szöveg  tudatosan 
és hangzatosan dolgozik a kommentár vagy parafrázis metodikájával afféle 
vonalzóesztétika mentén: ilyen pl. A nőlakás című Parti Nagy Lajos-imitá-
ció26 vagy a Hajnali részegység című Kosztolányi-parafrázis. Beke Zsolt a 
Kosztolányi-variációval kapcsolatban úgy látja, hogy „a meghaladni kívánt 
hagyomány és az újabb kulturális tér egyszerre van és nincs jelen, egyszer-
re élő és holt”.27 A klasszikus és a populáris regiszterkeverő beszédmódja 
erőteljesen van jelen ebben a korai költészetben: ezt a legfrappánsabban 
a Parti Nagy-féle rókatárgydikcióját követő vers két sora fogalmazza meg: 
„ha ágyban Schwartzenegger is, / a polcon Shelley, Keats”. 

Károlyi Csaba szintén a tanultságra, az esztétikai túlélőcsomagra he-
lyezi a hangsúlyt: „Dunajcsik az elmúlt hat évben megtanulta azt, ami 
az irodalomba lépő számára feltétlenül fontos ebben a mesterségben.”28  

24 TESLÁR Ákos, Röpülj, hajóm,  Élet és Irodalom, 2007. szept. 7., 27.
25 Egészrész. Fiatal költők antológiája, szerk. K. KABAI Lóránt, Budapest, JAK, 

L’Harmattan, 2007, 43.
26 Egészrész, i. m., 102, illetve Kalligram 15 (2006/7–8), 4–5.
27 BEKE Zsolt, Emlékező-szoba. Dunajcsik Mátyás verseiről, Kalligram 15 (2006/7–8), 

8–9.
28 KÁROLYI Csaba, Szex és irodalom, Élet és irodalom, 2007. szept. 7., 27.
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Radics Viktória épp e megfontolásból nevezte a kötetet kézikönyv helyett 
gyakorlófüzetnek „időtálló műalkotások nélkül”.29 

A katalógus viszont Dunajcsiknál az önteremtés része, és nem az ido-
látriáé, ahogy a kritikák legtöbbje sugalmazza: nála a hagyomány önma-
gán túlmutató konstrukcióvá válik, az élettér biztonságos megkonstruá-
lásává szemben a szociokulturálisan beágyazott másság bizonytalan, hol 
heroikus, hol köznapi, hol pedig egészen veszélyes jelenével. 

Urfi  Péter tematikus megközelítést választ, és noha viszonylag nagy ter-
jedelemben poénkodik homoszexualitás és szerző (pl. „...az, hogy a beszélő 
meleg, nem árul el semmit  a szerzőről. Füst Milán sem volt hajóskapitány.”), 
melegség és irodalom viszonylatain („vajon ezt a kötetet a homoszexuali-
tás felől kellene-e tehát értelmezni?”), végül arra a végtelenül közhelyes 
következtetésre jut, hogy a homoszexualitás csak „aleset”, marad a szexus, 
vágy, erotika, ugyanis „Dunajcsik az erotika általános természetrajzát írja” 
és „nem is rosszul”.30 Radics Viktória viszont hajszálpontosan térképezi 
fel a szerző felvállalt, sőt hangoztatott melegségének látásmódaspektusait: 
„Az ő meleg mivolta is úgy működik, mint kulturális másság, egy létező 
alternatíva vállalása, más rálátás kidolgozása, mely mentes a férfi –nő vi-
szonyra ráragadt kulturális és szexuális közhelyektől. Ilyen szempontból ez 
a szexuális attitűd, mely kulturálisan is tükröződik, megannyi másmilyen-
séget, lappangó lehetőséget tud felszabadítani”.31 De hasonlóan vélekedik 
Márton László is már idézett kritikájában: „Nem azt állítom, hogy létezik 
vagy keletkezőben van egy külön »magyar melegírásmód«, hanem azt, hogy 
a vállalt homoszexualitás, valamint a vele járó kisebbség- és veszélytudat 
összefügg Dunajcsik narcizmusával, erős megnyilvánulási szándékával, egy-
szerre expanzív és elégikus elbeszélői attitűdjével; sőt, ember- és helyzetáb-
rázolását sem lehet megérteni a homoszexualitás fi gyelembevétele nélkül.” 
Maga a szerző is ezt sugallja, amikor a homoszexuális irodalom létét ugyan 
tagadja, de a homoszexuális interpretációt megengedi: „Nem hiszem, hogy 
létezne homoszexuális irodalom. Viszont azt gondolom, hogy homoszexuá-
lis olvasatok lehetségesek, és elképzelhető, hogy olyan műveknek is van ho-
moszexuális olvasata, amiket egyébként mások nem úgy értelmeznének.”32

A kritikák egy másik irányulást is előszeretettel érvényesítenek: a Du-
najcsik intellektualizmusából (és talán másságából is) fakadó szépségkul-
tusz túlfokozott jelenlétét. Váradi Péter e kultuszban mintha inverziót is 
észlelne, amikor a Neház című Dunajcsik-szonettről azt írja, „már talán 
túl szép és harmonikus is ahhoz, hogy komolyan vehető legyen”.33

29 RADICS Viktória, Gyakorlófüzet, Árgus 19 (2008/2), 308–315. Az idézet helye: 315.
30 URFI Péter, „Dunajcsik Mátyás meleg”, Magyar Narancs, 2007/29.
31 RADICS Viktória, Gyakorlófüzet, i. m., 315.
32 Két fi ú, egy könyv, Mások 2007/6.
33 VÁRADI Péter, A kortárs líra keletkezése, Kalligram 17 (2008/9), 97–100. Az idézet 

helye: 100.
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Dunajcsik Mátyás egyik legismertebb szövege a Mint Genkyu-en kert-
je Japánban című, Korai Zsoltnak, a Repülési kézikönyv illusztrátorának 
dedikált vers, 34 melynek első strófája azonnal demonstrálja a hagyomány-
nyal űzött játék kettős természetét. A költemény negációkkal és elhatáro-
lódásokkal indít (az Az vagy nekem séma helyett), és a szerelmi metafo-
rák radikális szelekciója felé tartva jut el a megfelelőig. A vers tehát első 
fokon a céltudatos metaforakeresés története:

„Ne legyél nekem vár, amit bevehetnék,
és ne legyél múzeum, hogy fi lcpapucsba kelljen
bújnom, ha be akarok lépni; ne legyél asztal sem,

amit naponta megterítenek, de jól lehet rajta dolgozni
meg baszni is, és jól elférnek körülötte a jó barátok;
és ne legyél szoba, mert nincs szükségem kis,

meleg zugokra, hogy egy csésze forró tea mellett
hátradőlve benned elfeledjem ezt a rossz, bolond világot.”

A nyitás romantikus gesztusát azonnal szét is robbantja a köznapi vagy 
vulgáris nyelvi elemek beemelése (fi lcpapucs, baszás): ez lenne a már em-
lített felböfögött minnesang. 

 A szöveg romantikus testének stigmatizálása azonban nem csak a szin-
te poénszerűen elhelyezett váratlanul felszakadó nyelvi sebek miatt lát-
ványos, hanem ráirányítja a fi gyelmet a férfi diskurzus kendőzetlenebb 
nyelvhasználatára. Ezt tarthatnánk akár macsóizmusnak is, de a végső, 
a kert metafora romantikája ennek radikálisan ellentmondana. Roman-
tikát írtam, holott a vers látszatra épp a romantikus metaforákat látszik 
lerombolni. De ez csak a látszat: a várostrom az antikvitás óta a (hetero)
szexuális ostrom alig rejtetten agresszív, tipikus metaforarendszere, a mú-
zeum érinthetetlensége és belakhatatlansága a hétköznapiság intimitására 
képtelen térben realizálódik, az asztal pedig épphogy a túlzott kéznéllét 
és a tárgyszerűség megtestesítője, a szoba pedig elszigetel a lét egészétől: 
túlságosan belül van ahhoz, hogy az intim szférán túl is jelentéssel bírjon. 
Épp ez a metafora a legbeszédesebb: itt válik poétikailag is világossá, hogy 
homoerotikus szerelemről van szó, hiszen a „meleg zug” áttétel híján csak 
olcsó közhely lenne. A „rossz, bolond világ” elfeledésének negatív víziója 
hasonlóképpen egy nyugatos giccs lebontásává lép elő. A szerelem perma-
nens izgalma mellett a szerelem látványossága és evidens felvállalhatósága 
is a vers alapkérdésévé válik. A szerelem olyan természetesen sarjad, akár 
egy kert: de e vegetatív metafora mellett (mint Dunajcsiknál szinte min-
dig) ott van a mesterséges szépség is, a manierizmus maga: 

34 A költemény 2007-ben háromszor is megjelent: a Holmiban (2007/6), a Repülési ké-
zikönyvben (i. m., 29.) és az Egészrész című antológiában (Egészrész. Fiatal költők 
antológiája, i. m., 61).
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„ne tüntess színpompás virágesővel, legyen elég
a fákkal körbezárt tó, néhány híd és a tó körül
helyenként sziklák és növények laza együttese.
Az ösvény legyen színes kövekkel kirakva, és

fi gyelnem kelljen, hogy hova lépek; legyen
minden fa, kavics és bokor szimbólum benned,

melynek a jelentését nem ismerem.”

A rejtélyes, kiismerhetetlen, minden ízében szimbolikus, színes, csak 
paradoxonokban  megfogalmazható viselkedésformákat kiprovokáló ide-
gen, japán kert egy kastély szomszédságában áll, 1677-ben épült, Hikone 
közelében található: ez a geográfi ailag behatárolható terep ajánlkozik fel 
vágykivetülésre, és válik a vágy topográfi ájának és geográfi ájának költői 
terepévé. A bőbeszédűséget is megengedő dikció szinte didaktikus, de 
mégis személyes aposztrophéval zárul:

„Szóval legyél,
kérlek, és most jól fi gyelj: bejárható, és otthonos titok,
üljek naphosszat partodon egy vízben úszó levelet

fi gyelve boldogan és teljesen hülyén, keljen fel bennem
a vágy, hogy az utolsó fűszálig utána járjak rejtett
értelmeidnek, de tudjam, hogy bármennyit is tanulnék

rólad, leélhetnék benned egy egész életet, és mégis:
az istenit, soha, soha, soha nem lehetek már valódi japán.”

A kiismerhetetlen táj, mely mint Dunajcsiknál általában sokértelmű 
metatájként jelenik meg hirtelen identitáskérdéseket vet fel, az egzotikum 
másságának varázsában tudatosul az idegenség állapotának levetkőzhe-
tetlensége, az én bebörtönzöttsége, kiszabadíthatatlansága a fi ziológiai 
bezártság kelepcéiből.  A „valódi” egyszerre vonatkozik a metaforakere-
sés eredményére, a szerelem metaforájának kétségbeejtő reményére, az 
identitás alkalmiságára a feltételezett permanenciával szemben és főként 
a megismerés, a kibetűzhetőség lehetetlenségére. 

Radics Viktória így fogalmazza meg Dunajcsik neoromantikus alapállá-
sának radikalizmusát: „Miközben az »öregek« közül sokan »erotika« hívó-
szó alatt dugásokról meg kefélésekről nyammognak műveikben, Dunajcsik 
Mátyás mer szerelmes lenni, és mer a metafi zikába kitörni, rámenni arra a 
két mezőre, amit a fád posztmodernitás unottan lepöckölt”.35 Ez a megál-
lapítás sokkal inkább igaz a kötet többi szövegére, kivált a Kettős című di-
alógusversre, melyben Hollósy Adél és Avar Andor szerelmiszonett-tusája 
zajlik le. Látszatra ebben az állításban is ellentmondás sejlik: épp egy sze-
repvers lenne a metafi zikában való kitörés és az alanyi szerelem terepe? 

35 RADICS Viktória, Gyakorlófüzet, i. m., 312.
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Az önidentifi kációs játék drasztikuma bomlik szerepekre: a petrarcai 
és a shakespeare-i szonett virtuális összecsapása36 a szólamokban a nő-
iség és a férfi asság szubverzióit már formálisan is magába rejti. Hollósy 
Adél (ő a shakespeare-i térfél) neve többszörösen is leterhelt allúziógóc 
(Léda), karaktere mazochisztikusan alárendelődő („Ahogyan rákötöztél 
az ágykeretre, / szemedben megvillant egy konyhakés”), a szöveg és a test 
kiszolgáltatottságát megtestesítő felajánlkozás maga, mintha a rettegés 
vagy kiszámíthatatlanság stimulációjától várná a gyönyör maximalizáló-
dását. A „hideg” válik megtartóerővé, a frigiditás válik erotikává: „Én 
elhidegülnék tőled, de nem lehet, / mert ami hideg benned, az itt tart 
veled”. Ez a maszkulin hidegség itt mintha a női térfél eleve vágyott mi-
nősége lenne a férfi atlan melegséggel szemben. A záró vers, mely immár 
kilép a szonettdiskurzusból egy szerelmi rítussá emelt hatalmas onániaje-
lenettel zárul tangóhangzás kíséretében. A tangó mint a  végzetszerűség 
(a modern haláltánc) giccses megidézése, mely végigvonul a cikluson, itt 
nyeri el poétikai helyét. Avar Andor (a petrarcai szonett szólama) nőies 
karakter („A szenvedésről csak terjengősen, mint a rák”), és bizonytalan: 
szólamában azonnal ott a korrekciós igény („Vagy mégsem”). A kapcsolat 
lehetetlensége groteszk metaforákban anticipálódik: „mosnál, de egyik 
zoknidnak sincs párja”. Minden identitás mindenkor a semmiből épül: 
Avar az alkalmi performancia képviselője (és ezt látja bele a nőbe is), míg 
Adél a kontinuitást, a stabil és kiismerhetetlen maszkulinitást várja el. A 
misztikus zongora megjelenése (Ady-allúziók), a húrok közé tömködött 
vatta, a kísértetjáték, az utált dallam motívumai univerzális jelentéseket 
vonnak maguk után, létmetaforák lesznek, egy hálózat elemei, melyre 
Avar identitása felfeszülhet. A zene hozza be a képbe a portugálul éneklő 
nő vízióját, a Casablanca című fi lmet, a szerepjátszás univerzalizálódását 
(„Vagy lehetne megtévesztőbb színész a másik.”). Erről a nemváltó sze-
repjátszásról maga a szerző is vallott: „...mindenképpen arra törekedtem, 
hogy a legjobb tudásom szerint ne férfi ként, hanem nőként írjam ezeket 
a szövegeket. Igaz, hogy olyan nőként, aki minden látszólagos kiszolgálta-
tottsága ellenére (illetve pont azáltal) valójában dominál a férfi  fölött.”37

Az agresszió és a vágy bizarr kapcsolata jelenik meg az Eszméletvesztés 
negyedik strófájában:

„Láttam a kéjt is egy állomáson:
magas volt, szőke és tiszta árja –
bakancsa alatt én voltam a lábnyom,
aki a szenvedést úgy kívánta,
mint ahogy más a magyarázatot:

36 Vö. PASZMÁR Lívia, 10+1 ajándékszárny. Dunajcsik Mátyás szerepverseiről, Iro-
dalmi Szemle 54 (2011/3), 69–75.

37 BEKE Zsolt, Zsebtükör. A szerkesztő kérdéseire Dunajcsik Mátyás válaszol, Kalligram 
(2007/2), 17.



62 VÁR UCCA MŰHELY 39.

mosolygott ő és mosolyogtam én
ahogy a peronon végigrugdosott,
míg el nem élveztem a megálló kövén”.

A szöveg szokatlan (a Dunajcsik-lírában atipikus) radikalizmusa ismét 
ellentmond a Radics Viktória-féle szerelemfelfogásnak, sokkal inkább 
hasonlít egy Tom of Finland-képregény megelevenedett kockáihoz, vagy 
hat Sylvia Plath-parafrázisnak.

A Dunajcsik-líra traumatikus pontjait jól jelzi a Búcsú egy jegenyesor-
tól című vers egyik képe: „megviselt eléggé a nem várt változás a tájban”. 
A táj (a test, a lélek, a szerelem, a vágy, a homoszexualitás, az ösztön min-
tázata) váratlan változásai dinamizálják ezt a költészetet. A költő feladata 
pedig a táj otthonossá tétele, belakása, megtervezése és, természetesen, 
allegorizálása: és ez már maga a kert, a civilizált táj. Az Eszméletvesztés 
zárlata, az önmegsemmisítő szétszálazódás kulisszája sem más, mint Is-
ten zsongó „télikertje”. A szoba metaforája a Ködök évében tér vissza 
a kamaszkor erotikus képzelgéseinek („Nedves lepedőkbe burkolt álom 
összevisszasága.”) és a létszorongatottságot indukáló szobafogság tere-
peinek színhelyeként. A kertbe való kimenekülés örömét azonban ha-
marosan feledteti a vágy természetének felismerése: „Mint a pohár alatt 
felejtett pók a teraszasztalon a kertben.” E felismerés a páros monológ és 
a párbeszéd klasszikus dilemmáját veti fel. 

Az In memoriam Gustav Aschenbach című költemény az Egészrész-
ben38 és a Holmiban jelent meg. Az italianofi l költő egyik legjobb verse 
a kettős hagyományra (a magas kultúra sznobizmusára és szubkulturális 
dimenzióra) való refl ektálás, a bújtatott és evidens intertextusok, a mul-
timediális kontextus és a szinte mátrixsszerű önrefl exivitásra alkalmas 
sémateremtés gesztusrendszere erőteljes olvasatok összjátékát kínálja. 
Mann, Britten, Visconti, Henze, Gozzi motívumait ismerhetjük fel már 
az első pillanatban. A szarvaskirály misztikus meséje a szereplehetőségek 
ritualizálásának esélyét kínálja: maga a kultúra is rítusokban és a rítu-
sokhoz kötődő szerepekben létező valóság. Velence kulturális terébe új 
transzcendencia lép be („És megremegnek / a San Marco homlokzatán a 
szentek”), és ez maga lesz a pogány szépség kultusza, melynek bűvöleté-
ben Aschenbach saját démonaival számol le. A város bélcsatornájaként 
funkcionáló lagúnarendszer az idegen szemével átláthatatlan univerzum 
makrokozmikus kinagyításává válik: a lélek és a test megkísértésének ins-
tabil terepévé, melyben csak a kiindulópont és a cél (Lido) világos, de az út 
maga átláthatatlan. A szigetlét egyedi magányai és másságai végül várossá 
állnak össze, kollektív identitássá. A strand lesz az a hely, mely az ösztönt 
és a szépséget magát közszemlére teszi: „a leplezetlen testek ártatlannak 

38 Egészrész, i. m., 149–150.
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tűnő orgiája” maga lesz a felfedezett rítus. „Mintha bacchánsnőket vinne 
táncba / a szabadnapos, polgári fegyelem” – jelzi Dunajcsik a dionüszo-
szi világ beáramlását a látszatba. Az ógörög lét esszenciáját megtestesí-
tő Apollón-pap pogány rítusa eufemizált formában utal a homoerotikus 
hagyományra. Maga a város válik a pogány rituálé mintázatává: „Bün-
tetlenül nem lehet vég nélkül szublimálni, / ha városod forró mocsárra 
építed.” Dunajcsik itt a homoerotikus apollóni idealizáltságú, erőteljesen 
felülesztétizált pederasztikus hagyomány jelképévé teszi Velencét, mely 
Aschenbach (és rajta keresztül minden szublimációs kényszer) önmagába 
süllyedésének kinagyított képe lesz.  A vers Aschenbach halálának fi lm-
szerű gesztusával ér véget: „Szemében még ott égett a kép, amikor eldőlt: 
/ egy ifjú isten formás, nyurga lába”. A mindenkiben süllyedő, maszkos 
Velence Aschenbachban is elérte pusztulása végpontját, a halált magát, 
mely az én felvállalásának katartikus beismerésével szédül bele a szép test 
ideáján keresztül elért transzcendens boldogságba. A Dunajcsik-költészet 
maga a süllyedő Velence: az alámerülő grazia manierista nosztalgiája, me-
lyet ahelyett, hogy megvédene, csak tovább szennyez a jelen.

Végezetül érdemes megidézni Kántor Péter Egy este sárgáskék ég alatt 
című kitűnő versét,39 mely vezérmotívumként szintén az Aschenbach-
problémát aktiválja: ő egy meglehetősen objektív megfi gyelői pozíció-
ból az Aschenbach melletti történéseket rögzíti, és épp ez a mellettiség 
rajzolja ki a párhuzamos tragédia lehetőségét, amit még a helyzet vízió 
jellege is fokoz. Ugyanis a vers szereplője Budapestre képzeli Velencét, 
és ebben a képzelt „pusztító lázban” mondja el a maga többszörösen is 
párhuzamos történetét: „Egy este úgy érezte a Duna partján, / mintha 
Velence sárgáskék ege alatt üldögélne, / a Lidón, nem messze a gyötrődő 
Aschenbachtól.” Aschenbach már halott („beleragadt saját pókhálójá-
ba”), a kultúra nagykönyvében már csak a szél lapoz, a maradás ténye 
evidens, az ég sötétje csak nem akar leszakadni.

 

39 KÁNTOR Péter, Köztünk maradjon, Budapest, Magvető, 2012, 32–33.
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KÖNYVRŐL KÖNYVRE

Magyar olvasók és olvasottak a 20. században
Grendel Lajos: A modern magyar irodalom története, Kalligram, 2010

Grendel Lajos 2010-ben megjelent műve a modern magyar irodalmat 
foglalja össze. Részletező, nagyfokú ismeretről, elemzőkészségről tanús-
kodó művének lényege a mindenkori objektív közlésmód és analízis meg-
tartása, amellyel az irodalomhoz és irodalmi művekhez közeledni kell, 
és a rendszeres utalás arra, hogy az irodalmi művek elsősorban irodalmi 
kvalitásukban mérlegelendők. Grendel műfaj-kategóriákban gondolko-
zik, lírát, novellisztikát, regényt választ el. Vajda Jánostól Temesi Ferencig 
jut. Grendel Lajos könyve jól ismert tényeken alapul. Elmondása nem írja 
felül a már meglévő irodalomtörténeti, kutatási eredményeket, hanem 
hangsúlyozottan kiegészítő és összefoglaló jelleget kölcsönöz írásának. 

A Nyugat periódusát megelőző irodalomtörténetben Grendel már a 
magyar nemzeti irodalmi szellemet emeli ki. Racionális módon, követve 
az arany középutat ejt szót a kor jellemző irodalmi jelenségeiről. Hangsú-
lyozza, hogy a magyar irodalom valódi kvalitásai miben rejlenek, katego-
rikusan hogyan jelenhetnek meg: például magyar nemzeti, de nem nem-
zetieskedő irodalom, vallásos, morális, de nem erkölcsösködő irodalom. 
A kezdeteknél kiemeli a jellegzetességek közül a balladisztikusságot, a de-
kadenciát (Füst Milán, Komjáthy Jenő, Lovik Károly), a bús magyar sors 
érzésének dominanciáját szinte kortól és szerzőtől, identitástól függetle-
nül. A magyar irodalmi lélek az életből merít. Lehet urbánus vagy vidéki 
egy regény vagy novella történetének a környezete, ez sosem válik szürre-
álissá, futurisztikussá, a szerzők részéről mindig felismerhető realitásban 
mozog. Földközeli marad. Mindennek alapja a Kosztolányira, Babitsra 
vagy Adyra épülő irodalomművelés, Grendel többször utal vissza e három 
szerzőre. Ebből kifejlődve, később tipikusan magyar halkszavúság lesz, 
sokszor látomásos, álomközpontú vagy halálközeli tengelyű szövegekkel 
(Gelléri Andor Endre, Jékely Zoltán, Dsida Jenő). A halálbölcselet válik 
a magyar irodalom(esztétika) párfogalmává. A magyar irodalom alapve-
tő kvalitása ebben a jellegben körvonalazódik igazán. A kvalitásbeli pár-
huzam ugyanakkor sokszor kapcsolódik az európai irodalom példáihoz, 
szellemiségéhez. 

Grendel tehát alapvetésként veti fel a tragikus hangnemet, a fanyar-
ságot, a sajátos magyar humornak és öniróniának a jellegét a különböző 
szerzőknél. Emellett a szerelem erőteljes jelenlétét is hangsúlyozza, va-
lamint a nyugat-európai irodalmakkal, szerzőkkel és irányzatokkal való 
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kontaktus kialakításának állandóságát. A külföldi hatás elmaradhatatlan 
a magyar irodalomban (például Thomas Manné), de Grendel a magyar 
irodalomnak azt a rejtettebb, szubjektívabb megközelítését hozza fel-
színre, amelyet ő maga érzékel, mint irodalmár és mint olvasó. Grendel 
elemzi a szerzőket, elgondolásai között a regénytörténetek és a narratíva 
bemutatása is szerepel. Összefoglal és kivonatol, kiemeli a szerzőktől az ő 
által fontos opusnak tartott műveket. Ezeken az összefoglalásokon át ma-
gukat a szerzőket mutatja be, valós személyük az elképzelt karaktereken, 
jellemeken keresztül ismerhető meg. 

Grendel nem skatulyáz. A szerzőket életrajzuk, objektív besorolásuk 
nélkül mutatja be. Annyi információt azonban közöl, amelyet az interpre-
táció és az adott szerzőhöz való megfelelő hozzáállás alapvetően megkö-
vetel. Ahogyan Grendel látja, olvassa, értelmezi őket, az ehhez szükséges 
ismeretanyagot is rendelkezésre bocsátja. Külső véleményeket is meg-
említ. Irodalomtörténészek (Kulcsár Szabó Ernő, Fried István, Tverdota 
György, Szegedy-Maszák Mihály, és számos neves szakíró) idézeteivel, 
meglátásaival egészíti ki saját mondanivalóját. Irodalomtörténete nem 
pusztán a száraz tényeken és évszámokon alapuló történetírás, de krono-
lógiai vonalat követő, sokat ígérő, bő vázlat. Krónika. A szerzőkhöz csak 
a legfontosabb dátumokat (születési év, egy-egy regény megjelenésének 
éve), helyszíneket vagy történelmi helyzeteket illeszti (Tanácsköztársaság, 
a két világháború közötti jellegzetes évek, szocializmus stb.), ezzel illuszt-
rálva munkásságuk alakulását, kibontakozásuk körülményeit. A magyar 
irodalomhoz ebben az esetben magyar olvasó, befogadó dukál, hogy a 
ki nem mondott aspektusokra, időpontokra, vonatkozásokra magyarázat 
nélkül is megfelelően lehessen asszociálni.

Grendel többször emlegeti a népi írókat, újnépies szerzőket, mint Illyés 
Gyulát, Déry Tibort. Németh László pedig „utópista és moralista”. Illyés 
Gyulánál maradva, Grendel munkáját követte Csoóri Sándor Védőoltás 
című, 2011-ben megjelent irodalomtörténeti áttekintése, melyben a szer-
ző Grendel közlésmódjával ellentétben Csoóri esszé műfajú szövege nem 
lineárisan szerveződik, inkább mozaikszerűen. A magyar irodalom átfogó 
mélységeit saját életrajzi elemeivel kiegészítve tárja fel. Kötetében a saját 
gondolatvilágát és szépírói stílusát elegyíti a dokumentatív jelleggel, az 
információkkal, amelyek nem irodalmi, irodalomtörténeti szempontok, 
hanem általános kultúrtörténeti adalékokként szolgálnak. Csoóri mint 
lírai én van jelen a kötetben. Kronologikusan halad előre, ahogyan az 
alcím is feltünteti az összefoglaló jelleget. Saját életrajzi elemeivel, pár-
beszédekkel, vagy idézett népköltészeti részletekkel egészítve ki e világot. 
A bemutatott és felgondolt költők sorrendbe, időrendbe állítása mellett 
Csoóri saját kronológiai-tematikus egységet vázol fel, rendezett össze. 
Ez a módszer személyes irodalomtörténeti műfajként is értelmezhető. 
A szerző életrajzi adalékaival naplószerűvé is változtatja az informatív 
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szövegeket, saját személytörténete az általa összeállított irodalomtörté-
net része lesz. A kötetben lévő fejezetek, gondolatok és gondolati egysé-
gek, a tartalmi vonatkozások kapcsán a narratív szerep nem elsődleges. 
A szerző vissza-visszatér bizonyos költőkhöz, hazai irodalomtörténetünk 
jelesebb fi guráihoz, és azokat örök példa gyanánt veti fel az adott gondo-
latkörben. A szerző a krónikás szerepét is magára ölti, irodalomtörténete 
a költészetre és a történetírásra válik szét.   

A nyugatos és a Nyugat időbeliségéhez közeli periódusban szabad volt 
a szó. Grendel nagyobb kategóriában említi meg az „államosított iro-
dalmat”, a tiltott, tűrt és támogatott szerzőket, írásmunkákat. Pilinszky, 
Nagy László vagy Nemes Nagy Ágnes példáján keresztül az istenkere-
sés folyamatára világít. Tipikusan magyar irodalmi megnyilvánulásként 
értékeli a „csodabogarak” művészetét. Karinthy Frigyes, Határ Győző, 
Weöres Sándor, Örkény István, Faludy György – de ide kerülhet Tandori 
Dezső is – munkásságát különleges alakulásként lehet felfogni. Sajátos 
csoportot alkot Grendel felhozatalában Mándy Iván vagy Sánta Ferenc 
is, Mészöly Miklós és Sütő András a szociográfi ák irányába megy már el.  
A ma is, élőben jelen lévő íróink közül Kertész Imrét, Konrád Györgyöt 
emeli ki, akik megrázó expresszivitású műveik miatt jelentősek, később 
Parti Nagy Lajos vagy Kukorelly Endre jelenik meg. Grendel az „álla-
mosított irodalom” második részében említi meg őket, egymás nyelvi 
ellenpontjaként, mint a nyelvet mindenekelőtt fi gyelembe vevő szerzők 
csoportjának tagjait. „Amit elvetettek, az az esztétizmus, a Nagy Témák, 
a pátosz, az érzelmesség és szenvelgés, az emelkedett beszédmód. A Nagy 
Témák helyét a privát szféra hétköznapi (olykor a banalitás határát súro-
ló) témái foglalták el, megmunkálásuk mikéntjére pedig gyakran az iro-
nikus refl exió a jellemző.” (436) A nyelvi játék Tandori munkáin keresz-
tül, Grendel értékelésében már a „konceptualizmus és a minimalizmus 
irányából, [érkezik] ad abszurdum vive azt egészen a szövegtelenítésig.” 
(442). Grendel innen emeli tovább az irodalom történetét, Petri György 
őszinte radikalizmusával folytatva azt. Grendel Petrit és Parti Nagy Lajost 
gúnynyelvezetük miatt, stílusuk cenzúrázatlan spontaneitása miatt eme-
li ki, majd ezzel ellentétes, „irodalmon inneni” szerzőket említ. Grendel 
az ebből a periódusból kiemelt lírikusokat (Várady Szabolcs, Rakovszky 
Zsuzsa) mind a szocialista éra hatása alatt álló, negatív hangnemű mun-
kákkal rendelkező szerzőkként mutatja be. Irónia, egzisztenciális pusztu-
lás és pszichotikusság jellemzi a verseket, elbeszéléseket, és egyre nagyobb 
teret nyer az én. Kassák Lajos képzőművészeti-irodalmi munkásságának 
megfelelően a későbbiekben Erdély Miklóst helyezi előtérbe Grendel, az 
avantgárdista művészt, vagy Balaskó Jenőt, aki „verseiben nagy művészi 
hitelességgel valósítja meg a lehetetlennek tűnőt, avantgárd és népkölté-
szet, modernség és tradíció ötvözését.” (471).  Az egzisztencialista vonal 
a regényírás terén is a pszichózis irányába fordul (főként a ’60-as, ’70-es 
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években készült írások) Grendel bemutatása mentén, ahogyan Nádas Pé-
tertől Hajnóczy Péterhez jut, vagy Bodor Ádám egyes műveitől Kraszna-
horkai Lászlóig. „Groteszk és iszonytató” utakon jár a magyar irodalom 
ekkor, és Grendel itt fejezi be a történetírást, a krónikát. Az olvasó átte-
kintést kap, de tapasztalatait, olvasmányait fel kell használnia a grendeli 
skála mérlegeléséhez. 

A felsorolt számos szerző, a jól ismert nevek, és a kevésbé ismert alko-
tók racionális kritikát is kapnak, Grendel odamondja, ha valami igazán 
pozitív vagy negatív egy adott műben. Grendel ugyanakkor a recepció kri-
tikájára is helyezi a hangsúlyt. „A recepciónak nemzedékről nemzedékre 
öröklődő, különféle gyökerű és indíttatású, különböző mértékű konzer-
vativizmusában, ideológiai megfertőzöttségében, az irodalmi művekkel 
szemben támasztott nem esztétikai, hanem irodalmon kívüli szempontja-
inak primátusában, s csak másodsorban a befogadást gátoló, kedvezőtlen 
külső körülményekben [kell keresni az adott mű befogadásának vagy nem 
befogadásának okát, a magyar recepció kapcsán].” (313) 

Hörcher Eszter

Az emlékezet furfangos jószág

„Sokan megmosolyognak, hogy kézzel írok. Na és, mondom én nagy 
zavaromban. Voltak, akik jobb híján a vérükkel írtak. Persze nem regényt. 
Ahhoz hamar elfogyna a »tinta«. Meg aztán, úgy hallottam, Esterházy Pé-
ter is kézzel ír. Ezzel az aduval a megmosolygókat is le lehet szerelni. Hát 
ha az Esterházy is, akkor minden oké. Így már egészen más.”  

Ez a kis részlet majdnem tíz éve jelent meg a Mozgó Világban (2004. 
dec.), és Grendel Lajos egy esztendeig írta a naplójegyzeteit a lap szá-
mára, stílszerűen Rosszkedvem naplója címmel. Azért stílszerűen, mivel 
egyszer már közreadta rosszkedve naplóját szűk tíz évvel korábban, ez 
az Új Forrás Könyvek sorozatában jelent meg. Érdemes felfi gyelni, hogy 
az írót akkor fogja el a rosszkedv, mikor egyébként tán örömben kéne 
úsznia mindenkinek: az első napló a rendszerváltás, a második az EU-hoz 
való csatlakozás eufóriája idején születik. Csakhogy az író, aki egyébként 
az elsőnek, a rendszerváltásnak (a csehszlovákiainak) fontos résztvevője 
volt, már látott sok mindent, amit az említett eufória még elrejtett sokunk 
szeme elől. Nem véletlen, hogy ő írta az első, ironikus „rendszerváltó” 
regényt, az Einstein harangjait.

De a fenti részlet nem erről szól, hanem egy szokásról. Olyan szokásról, 
melyet Grendel Lajosnak el kellett hagynia, ugyanis olyan történt vele, 
mely az életét megváltoztatta. Az orvul rátörő betegség egy időre megfosz-
totta a beszéd és az írás képességétől, és közvetlenül fenyegette az életét is. 
Éppen akkor, mikor a kritika és az olvasók új korszak megkezdését érzé-
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kelhették az író pályáján: a Négy hét az élet című regényt már megjelenése 
előtt volt, aki a pálya eddigi csúcsának nevezte, és nem indokolatlanul. A 
következőket már számítógépen kellett írnia, ez hatvan körül szinte élet-
módváltással ér föl, bár hozadéka is van, a bekapcsolódás a neten működő 
világba. (Látjuk, olvassuk is reakcióit a közösségi portálon) A hozadék ter-
mészetesen kettős: a netes kultúra valamennyire fi atalít, a betegség pedig 
az élet végességére fi gyelmeztet, az elmúlás, a számvetés és az összegzés 
érzéseit, gondolatait hozhatja közelebb az íróhoz. Ez akkor is így lehet, ha 
ilyen gondolatok korábban sem álltak távol írói világától.

Grendel Lajos kisregénye (használjuk ezt a terminust, ez tűnik a leg-
pontosabbnak), a Távol a szerelem már külső megjelenésében és címében 
is jelzi, miről beszél az olvasónak: az ember mellett letűnő szerelemről, az 
elballagó idő rombolásáról, és ebből következően az elbeszélés nehézsé-
géről, illetve lehetetlenségéről. A borító Hrapka Tibor kitűnő munkája: 
egy falépcső néhány fokát látjuk, melyen régi futószőnyeg valaha piros 
mintázatai foszladoznak. Eldönthetjük, ez a lépcső fölfelé vagy lefelé ve-
zeti a tekintetünket, mindenképpen szomorú, elégikus hangulatot sugall, 
akár a cím, melyben a leghangsúlyosabb szó a távol, lejjebb, kisebb (és 
kis)betűkkel pedig a szerelem szó.

A kisregényben két szerelem sorsát követhetjük: G. bácsi és a mama, 
illetve Rudi (a főszereplő) és Erika (unokatestvére) szerelmét. G. bácsi 
hosszú évekig szerelmes a mamába, végül harmadik férjként, felszólításra 
el is veszi; a mama ezután rohamosan hízni kezd, és nemsokára meg is 
hal; halálakor pedig az első férje nevét mondja ki, akiről semmit sem tu-
dunk meg. Erika és Rudi szerelme beteljesületlen marad: az első időben, 
megtudjuk, sosem adta át magát teljesen a lány, majd egy nem egészen vi-
lágos momentum megakadályozza felnőtt kori egymásra találásukat: nem 
tudhatjuk biztosan, őt látta-hallotta-e Rudi a vendéglőben egy Kurt nevű 
férfi val; a lány később tagadja, hogy arrafelé járt volna. 

A kisregényben különben is sok a bizonytalanság. Grendel Lajos egyik 
fő törekvése, hogy bemutassa a valós történet elmondásának akadálya-
it, illetve lehetetlenségét. Már bizonytalanságot érezhetünk akkor is, ha 
meg akarjuk határozni a narrátor kilétét. Mindentudó elbeszélő? Az nem 
lehet, hiszen oly gyakran hangzik el a kijelentések után elbizonytalanító 
mondat vagy mondattöredék, mely kétségbe vonja az előzőleg leírtakat. 
Vagy a narrátor ki is mondja, hogy „ezt talán nem mondta” (p. 16); „a fene 
tudja”. (p. 41.) Ugyanazt a történetet ketten is elmondják, de kétfélekép-
pen, és nem tudhatunk dönteni, melyik az igaz, ha bármelyik igaz egyál-
talán.  Az egyik szereplő lenne a narrátor, aki harmadik személyben szól? 
Ha ez igaz, akkor a legvalószínűbben Rudi lehetne, csak olyasmi hang-
zik el, amit ő tudhat; de még ez is megkérdőjelezhető. A 17-18. oldalon 
váratlanul megjelenik az egyes szám első személy, de nem azonosítható 
valamelyik szereplővel, csak hangsúlyozza, hogy részt vesz egy beszélgeté-
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sen, illetve Erika ránéz; és hogy tovább bizonytalanítson, kimondja, hogy 
„itt már félig-meddig G. bácsi vagyok”. Ha döntenünk kell a narrációról, 
akkor leginkább úgy vélhetjük, hogy egy külső elbeszélő, aki tisztában van 
tudása, az emberről való tudása korlátaival, de tisztában van az ember és 
a világ eredendően reménytelen sorsával, múlandóságával. A szerelem 
távol van, ahogy a cím mondja, a saját sorsunk is bizonytalan: nemcsak a 
jövő, de a múlt is. Rudi kimondja a mű végén: „Minden másképpen volt. 
A mamája, G. bácsi, Erika… Mindenki hazudik. A sérthetetlen tökéle-
tesség, amelybe úgy beleringatta magát, léket kapott, és egy óra múlva 
elsüllyed.” (p.95.) Az emlékezet pedig megcsal bennünket, „[a]z emléke-
zet furfangos jószág. Sokszor kifog rajtunk.” Ezt már a Négy hét az élet 
című regényben is olvashattuk (p.271). Itt pedig így hangzik el: „Az idő 
csalafi ntán bánik az emberrel. Ha nem vigyáz, hát úgy kell neki. Jobb elfe-
lejteni, mi volt.” (p.66) Ezt Rudi akkor gondolja, mikor G. bácsi elmondja 
pálinkafőzés közben (a pálinkafőzés ideje az emlékezésé és találkozásé a 
műben) Fazon, a nevelőapa halálának újabb változatát. Ekkor már Rudi 
is sejti, mi menthető meg a gyerekkor, az elmúlt idő emlékeiből. És ekkor 
mondja ki G. bácsi Erikáról, hogy jobb lesz, ha Rudi elfelejti. 

A kisregényben a szerelem mellett a házasság másodlagos szerepet kap. 
A legfontosabb feleség a mama, akinek két férje meghalt: Rudi apjának 
csak a nevét tudjuk meg (a mama kiáltja a nevet a halála előtt), a Fazon 
(Tibor) halála pedig több variációban is szóba kerül, G. bácsiról pedig 
már esett szó. Bandi, az unokatestvér litván nőt vett feleségül Németor-
szágban, angolul beszélgetnek. Rudi feleségéről annyit tudunk meg, hogy 
Jutkának hívják, nem tudni, ki ő, csak azt, hogy nem sokat ért meg a fér-
jéből, fi ából, nem szeretik egymást, de megvannak együtt. Rudi – vagy a 
narrátor – sóhajtásszerű szavaival fejeződik be a könyv, kétszer is, mivel 
ez olvasható a borító hátsó lapján: „Talán, majd ahogy öregszenek, ahogy 
kihull a foguk és a hajuk, ahogy kőkemény lesz a lábkörmük, talán még 
meg is szeretik egymást.”

A kisregény szerkezete feszes, néhol bravúros megoldásokat találunk. 
Grendel érdeklődést keltően adagolja az információkat a szereplőkről: 
a fontos dolgokat az első oldalakon megtudjuk, majd folytonosan bővíti, 
illetve helyesbíti az egyes szereplőket érintő adatokat. Ezek általában az 
idővel is kapcsolatosak, hiszen a műben az idő nem lineárisan halad, az 
idősíkokat az író összecsúsztatja, váltogatja (Mészöly Miklós sokat emle-
getett hatása itt is érezhető), néhol az idő mintha meg is állna, erre utal a 
kővel kapcsolatos, kissé talányos beszélgetés Erika és Rudi között. Fon-
tos feszültségkeltő szerepük van a kihagyásoknak, talán ez a legerősebb 
eszköze az írónak ebben a műben: kérdéseket vet föl, néha provokál, és 
kényszeríti az olvasót a saját sorsával való szembenézésre is.

Érdekes a nyelvezet. Jellemző a ritmusváltás: gyakoriak a hiányos, ta-
golatlan mondatok, melyek gyorsítanak, ugyanakkor a lassú, leíró-eltöp-
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rengő mondat sem ritka, ezek váltogatása érdekes ritmust ad az egyes 
fejezeteknek. Az élőbeszéd jellegét erősítik a néhol furcsa, eredeti hason-
latok, pl.: ez mellékes volt, mint a kiöntött fürdővíz (p.35); egyszerű, mint 
a pipadohány (p.92), vagy éppen metaforikus, metonimikus fordulatok. 
Pl. Rudi „sosem kedvelte a sötétkék helyzeteket (p.89), illetve „hamaro-
san nem marad más, csak a lakótelep bizonyossága” (p.50)  

A szerkesztő leszámolásregénynek nevezi a Távol a szerelmet, és eb-
ben igaza is van. Míg a Négy hét az élet leszámol egy kor, egy valaha 
élt társadalmi csoport eltűnésével, ez a kisregény szűkebb világot vizsgál, 
inkább az egyes emberrel, a reményeivel, illúzióival néz szembe, és lát-
ja esendőnek, talán elmondhatatlannak is. Jellemző, hogy a történelmi 
idő nem is lényeges: a rendszerváltozást a szereplők meg sem érzik, csak 
annyit érzékelnek, hogy van egy kisebb tüntetés a faluban, és most már 
utazhatnak Németországba, egyébként számukra semmi egyéb jelentősé-
ge nincs. Hogy mit hüvelyezünk ki ebből, az bizony ránk, olvasókra van 
bízva. Mint ahogy az is, hogy időben hova helyezzük a történetet: a kisre-
gény viszonylag hosszú időt fog át, majdnem ötven évet, ezt Rudi életko-
rát számolva tudjuk meg, hiszen hatvanéves elmúlt, mikor elgondolkodik 
az idő visszafordíthatatlanságán, és tizennégy esztendős a Fazon rejtélyes 
halálakor. Még az is lehet, hogy a kisregény vége néhány év múlva, a jö-
vőben játszódik, ahogy egy kritikus gondolja. Ha az idő valóban megáll, 
akkor ennek sincs jelentősége. 

Grendel Lajos hat évvel ezelőtt írta a következőt: „Május van, s az em-
ber akkor is késztetést érez magában a szerelemről írni, ha csontjai és 
ereinek fala vészesen meszesedik, haja már nem is hull, mert majdnem 
minden szála kihullott, szívverése és emlékezete olykor kihagy, álmában 
kandúrokkal vagy harapós kutyákkal birkózik, és minden szép leányban 
meglátja a majdani vasorrú bábát.” (Mozgó Világ, 2007. május)  

A Távol a szerelem már elégikusabb, az ősszel kezdődik, és az őszi ró-
zsa hasonlatával zárul. A hasonlat úgy szól, hogy mikor majd megszeretik 
egymást Rudi és a felesége,  [m]int őszi rózsa a távoli meleget, amikor az 
semmit sem jelent már” (p.95). Nos, „az ember” továbbra is látja a szép 
leányban a vasorrú bábát, látja a nemsokára kővé keményedő lábkörmöt, 
és látja már a távolságot is: a távoli meleget, a műbőr liliomot, mely Erika 
utolsó, az életen túli ajándéka, és a távoli szerelmet, melyet – Margó-
csy István pontos kifejezéseit kölcsönvéve – fi nom és kegyetlen humorral, 
bölcsen és fanyar kedélyességgel szemlél és szemléltet. 

Brassai Zoltán
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Vissza Odáig

Retró. Az, ami mostanság olyan divatos. Retró abban az értelemben, 
hogy többé-kevésbé régen történteket a jelenbe idézünk, ha tetszik jelen-
né teszünk. Egy életművet bizonyos értelemben bemutatni óhajtó kötet 
létező és konkrét jelennel együtt kell vállalja a mába hozott néhait. Az 
egy kötetbe rendezés persze bizonyos értelemben az idők egyesítésének is 
számíthat. Ilyen pozitív értelemben vett retró Varga Imre Mielőtt kimon-
daná című kötete is. Téved, aki azt gondolja erről, hogy ez valami rossz 
ízű nosztalgia, rosszízű tréfa: jóval többről van szó – az időegyesítésen van 
a fő hangsúly, azaz a jóval korábban született opusok értékes együttállása 
a frissebbekkel. Ez új kontextust ad a vers-, textúra-, szövegegyüttesnek, 
még ha vannak is kockázatai.

Retró azért is, mert egy több évtizedes pályát valamilyen értelemben 
elénk táró kötetnél folytonosan legalábbis kísértenie kell az olvasóban, a 
recenzensben, hogy ez utánolvasás. Retró kell legyen azért is, mert ennek 
ellenére is úgy kell igyekeznünk, mintha most olvasnánk először; enged-
nünk szükségeltetik a kísértésnek, hogy ebben az elősorolásban, ebben a 
megjelenésben, ezek mellett a méretek mellett más dimenziója lesz egyes 
versnek, versciklusnak, mint korábban a kisebb kötetekben, egy folyóirat-
ban, periodikában közreadott verzióknál. 

A Varga Imre fi atalságában született versek legmarkánsabb mutatvá-
nya ?élmény- és örömforrása a költő szókincse, a költeményvilág nyelvi 
gazdagsága. E szókincs hatalmas hányada a vidéki életből, a természet- és 
a földközeliségből ered. A metaforák is egy természetközelben, földön, 
természeti világban teljesen otthonosan létező ember ragyogó és tiszta 
fantáziavilágát mutatja: ez ekként ékeskedés is.

A nyelvi pompa – amelynek birtoklója, használója és az olvasó gyönyör-
ködtetésére oly értően és oly érzékenységgel tálalja a szerző – egyszer 
(egy helyütt; itt) még a bőségével, lenyűgöző mennyiségével, a magában 
is elbűvölő sokaságával, szó és kifejezés, fordulat gazdagságával tesz hívé-
vé. Varga Imre nyelvi pompája másszor azonban abban/úgy is lenyűgöző, 
ahogyan a kötött versformákban használja, hajlítja, amikor kell, vagy más 
esetnél elképesztő belső rugalmassággal igazodik a magyar nyelvhez.

Varga formai gazdagsága az egészen szabad asszociációk kötetlenségé-
nek határaiig, szabadverstől a legkötöttebb formákig – ritmusos rövidver-
sig, szonettig terjed. Mindegyikben lenyűgözően otthon van, a versterek-
ben, közegekben otthonosan mozog, és avatottan terelgeti a befogadót is.

Az első évek, évtized természetközeli és természeti világtól elvarázsolt 
tudatból indul ki, javarészt a kötetlenebb formákban tételezi lírai meg-
közelítéseit, helyzetrögzítéseit, enteriőrjeit, általánosabb értelemben vett 
közlendőit. A metaforikusságában benne van egyrészt a természeti kör-
nyezet és az ahhoz tartozó adekvát nyelvi kör, illetve a szókincs által előre 
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bocsátott – igaz ez is feltételezi a lírikusi invenciót – verstextúra akként a 
kis egységekben, miként a nagyokban. A metaforától a versegység(ek)ig 
vagy versívelésig.

Másrészt a közlendőt, megmutatni szántat a metaforikusságon belül 
és azon túl is szürreális szemlélet, szürrealista elköteleződés jellemzi. Az 
olvasónak mindig olyan érzése van, hogy egy magyar nyelvi, magyar iro-
dalmi közegben megszületett olyan világ épül Varga Imre verseiből, versei 
által, a szerző akaratából, költői törekvéséből, munkájából, mint amilyen 
anno volt a képzőművészet világában – nem is annyira Picassóé vagy Da-
líé, hanem – Chagallé. Világok és idősíkok, a méretszabatosság párhuza-
mai válnak szét- és összetartóvá; keresztezik, kioltják egymást. Ez ezzel 
együtt is nagyon magyar (szemléletében is), nyelvi és területi tapadása is 
nagyon szigorú.

A kezdeti évek témaválasztásaiban még gyakoribbak a közvetlen köz-
életi, aktuáltársadalmi kérdések, az azokra adható válaszok vagy az olva-
sók elgondoltatására rendeltek. Az élményekre refl ektáló vehemencia is 
a kötet elejében markánsabb. (Köztük olyanokkal, mint a kisebbségben 
élő magyarság, a nyelvromlás határokon is átívelő jelensége/folyamata.)

Ezzel együtt nyelvezetében, szerkesztési, közlési logikájában erősen kö-
tött a korához, ez különösen a régi, hetvenes-nyolcvanas években szüle-
tett műveknél feltűnő, talán a legzavaróbb ez a Boszorkányszombat című 
színdarabnál. A szerkesztő kockáztat, amikor egy ilyen bőséges életműből 
összefésül, válogat vagy közreadja a teljes anyagot. El kell döntenie be/
felvállalja-e az archiválási gesztust is vagy annak indokoltsága feletti ag-
gályokat is.

A negyvenkét év terméséből egybe szerkesztett irodalmi anyag másik 
fontos kulcsszava a parabolikusság, annak is nagyon jellegzetes és egyéni 
változata, amely egyedül Varga Imre költő sajátja. Sokszor sajátos játé-
kosság, hol vaskosabb, hol diszkrét humor szüli ezeket a nyelvi-logikai 
ördöglakatokat, igazsággyököcskéket. Ezek első látásra tűnhetnek egy-
szerű vagy hányaveti szójátéknak, ellentétpár-keresésnek, mégis mindig 
a versszakban vagy a vers egészében átlényegülnek, helyük és lebegésük 
igazolást, hitelesítést nyer.

A parabolikusság persze Varga Imre lírájában is sűrűn jár együtt a fi -
lozófi ai mélységek, a lét nagy kérdéseinek szent vizslatásával. Megfér az 
elemzőn racionális bölcselkedéssel és a szakralitáshoz közelibb kinyilat-
koztatásos logoszszemlélettel.

Akár a parabolikusság kulcsszavához tartozónak is sorolhatom a kö-
tetben szép számmal és több helyütt megtalálható szonettremekléseket, 
minthogy a fegyelmezett és veretes versforma természete maga is elő-
rebocsátja ezt. Igaz ez a parabolikusság egy másik parabolikusság, mint 
a többi versé. Így mások humoros szójátékai szonettben, mint a másik 
formába tett munkákban. Több tizennégysoros fejteget – merész téma-
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választással – metanyelvi, nyelvfi lozófi ai kérdéseket, amelyek persze az 
egybe fordított formai-tartalmi játékok invenciójával ékesek.

Más szonettekben az antikvitásos, görögös és latinos eszmények iránti 
vonzódásáról tesz hitet és annak a múltnak szerez híveket, itt napjaink-
ban.

Nyelvi invenciója, a nyelvi játékok tűzijátékait kapjuk tőle akkor is, 
amikor személyes, önrefl exiós szonettjeit olvashatjuk sokadszor vagy akár 
először. Egyébiránt általános értelemben is a sajátosan szonettes játékos-
ság, és e műnemben megjelenített humor Varga Imre egyik professzioná-
lisan használt leleménye. 

A nyelvi gazdagság persze a pálya egészén általános és állandó jellem-
ző!!! Ennek a másik kiválóan elkészített terepe a jellegzetes Varga-ma-
káma műfaja. Ezek a folyóírással megjelenő szövegek ugyan nem mindig 
felelnek meg annak a feltételnek, hogy rímesek lennének, de líraiságuk, 
megszólalási módjuk, világlétesítő energiájuk mégis makámává tudják 
tenni e szövegfolyamokat, szövegpatakocskákat.

Varga Imre a szöveg megformáltságában a szabadság híve. Miközben a 
zárt formák fegyelmét fontosnak tekinti megtartani, gyakran tesz kirán-
dulásokat. A szabadversek honában, a makámák taván csakúgy otthono-
san tud mozogni, mint a szonettben, avagy jelesül jeles kísérleteiben, ami-
kor a képvers saját arcra szabásában olyan eredményekkel gazdagította 
irodalmunkat. Izgalmasak ilyen  játékai, amikor a tipográfi ai ötletek me-
részebb, földhözragadtabb kiaknázásával operál, majd a vizuális eszkö-
zök és a szöveg lehetséges fonálszerűségének fantáziadús kihasználásával 
készít remekléseket, erre a rendezőelvre igazított variációkat. Nagyszerű 
versjáték a rúnakövek, jelkövek átlényegítése ősi írásjelekkel, majd ezen 
invenciójának összekapcsolása, továbbértelmezése magyar szótagokkal.

Tanúsítja a Mielőtt kimondaná című kötet Varga Imre igazi elmélyülős 
nagykorszakát is. A múlt század nyolcvanas éveiben olyan az egész életét 
és életmódját átalakító váltást tudott megcselekedni, hogy a zazen hite-
les képviselője lett. A buddhizmus és a keresztény bencés szakralitást és 
életvitelt vegetáriánus étkezésestől, böjtöstől, meditációstól, lelkigyakor-
latostól felvállalta, magáévá tette ezt a világlátást, szemléletet. A zazen 
hatása az ezekben az időkben született versekben, kötetekben teljesen 
nyilvánvaló. A szabadság, a természet eszményei a zazen tisztítótüzében 
átalakultak, és egy önismereti programba olvadtak bele, keltek ekként 
új életre. Mindez jól követhető a mostani kötet megfelelő részeiben. A 
lehetséges élmények, kincsek egy újabb típusát kínálják nekünk. 

Nyilván a keletet és nyugatot egyesítő életmodell érvényének csorbulta 
nélkül, de a közelmúlt témavilága meglepő fordulatot vett. A már a ko-
rábbi időkben is hullámokban felszínre került Eratót hívogató líra vissza-
tért Varga Imre költészetébe. Ha lehet mondani e mostani/utóbbi erotikus 
lírája egészen erőteljes lett. Ez a líra szerfelett érzéki és érzékletessége 
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annyira pontos, annyira konkrét és akkora a megjelenítő-, valóság-idé-
ző; illuminálóereje, hogy a szexuális történéseket szinte test- – hogy ne 
mondjam – bőr-közelinek találhatjuk a verssorok kellő nyitottságú és fe-
gyelmű olvasásakor... 

Varga Imre ezer és egy arcát mutatja nekünk meg ebben a méretes 
könyvben. Arcai egyenként is elbűvölőek, de az újabb csodálkozni való 
akkor kerekedik a kötet olvasójában, mikor újra és újra meg kell sejdí-
tenie: ez a sok-sok mégis egy költőé, akinek e kötetéhez folyton folyvást 
vissza kívánatos fordulnunk – keresni a sokban az egyet. Szerintem Varga 
Imrével erre jók az esélyeink. 

(Varga Imre: Mielőtt kimondaná, Kalligram, Pozsony, 2011)

Kilián László

A dalokban modellált halál

Bár Tőzsér Árpád költészete rendkívül változékony: a népiestől a láza-
dó neoavantgárdon át, a posztmodern szövegeken keresztül az újszemé-
lyesig haladó (Pécsi Györgyi monográfi ája [Kalligram, 1995] a kezdetek-
től a múlt század végéig követi nyomon, és rögzíti a poétikai határköve-
ket), azért mégis akad mindmáig állandónak mondható jellemző vonása, 
motívumkincse.

Így például „költői érdeklődésének középpontjában az önmeghatáro-
zás áll”, és drámainak nevezhető az a tény, hogy még legutolsó kötetében 
is vívódik az önazonosság kérdésével. Ennek alapját egyrészt az ontolo-
gikus szkepszise képezheti, mely a világmindenség teremtettségére is ki-
terjed, másrészt kiemelten szerepet játszik benne a 20. századi európai 
történelem, a közép-európaiság kérdése, kultúrkörének problematikája: 
az egyetemesség érvényűség. A létezés lehetséges fi x pontjait keresve pa-
limpszesztként montíroz egymásra emlékeket, különböző jelentésrétege-
ket, melyek felfejtését az időre bízza; verseiben az idő a szervezőerő, és 
nem az ok. „A vers-, tér- és idősztori, / valamennyi a priori / szemlélet”. 
„Viszont jövőd-reményed / ez ok-láncban nem releváns elem” – olvasható 
a Fél nóta 14. és 12. versében. A maga teremtette lírai hősök (Mittel úr, a 
Joyce-tól átkarakterizált Finnegan) a stilizált én világszemléletének hor-
dozói; a hagyományos alanyi éntől való elfordulás az intellektualizálódást 
jelenti; az ősi mítoszokon kívül számos irodalmi allúzió, reminiszcencia 
színezi, gazdagítja költészetét. Legutóbbi köteteiben felerősödik a szemé-
lyes hang, a lírai én ironikus felhangokkal kerül mitizálásra, és visszatérő 
motívumként a szövegtestben – sajnos régóta – jelen vannak a valós testi 
bajok, betegségek. Emiatt nem meglepő, ha gyakran kerül egymás mellé 
a vulgáris és a magasztos, ugyanakkor megtalálható az éteri vágyakozás is 
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az édeni után: „[a] vers ablakán kihajolva / fölnyújtózkodsz egy égi sorba 
/ kikattan halkan a földi retesz.” (Sebastianus)

Utolsó két verseskötete formai egyszerűsödésről árulkodik. A műfaj-
jelölő címek is erről tanúskodnak: Csatavirág létdalok (2009) és Fél nóta 
(2012). Mindkettő a Kalligramnál jelent meg. 

Az egyszerűség azonban nem jelent igénytelenséget, Tőzsér mindig 
rendkívül szigorúan szerkeszt, a Fél nóta esetében ez egészen bravúros-
nak mondható, poétikai textúráját pedig folyamatos felülbírálás alatt tart-
ja, csiszolgatja. A variánsok itt-ott tetten érhetőek.

A tőzséri költészet ütőerén tartva ujjunkat különös tapasztalatban lesz 
részünk: a szó testén kitapinthatjuk a személyiség belső változásait, küz-
delmeit. Az első igazán emlékezetes metaforába rejtett szóképtől (Tava-
szi párhuzamok) kezdve a neoavantgárd meghökkentő nyelvi újításain át 
(Tépések), a posztmodern esszéverseken, vendégszövegeken keresztül 
(Mittel-szolipszizmus), a Léggyökerek című kötet gondolati költeményei-
ben is ott lüktet mindaz, ami majd a Csatavirágokban összegződik, s mint-
egy számadásként lecsupaszítva ott áll előttünk a Fél nótában. Tőzsér az 
Egy nem létező tárgy tanulmányozása című esszékötetében (1999) arról is 
vall, hogy az irodalomnak akkor van létjogosultsága, ha az az önmegértést 
szolgálja. Neki magának is ezzel van a legnagyobb küzdelme. Ugyanott 
felpanaszolja, hogy a „szlovákiai magyar irodalom Magyarországon még 
mindig csak ideológia”. Nem alakult ez a viszony a kölcsönös recepció 
adok-veszek kapcsolatává. Közben ő Grendel Lajossal és írótársaival 
megteremtette Abszurdisztán egyetemes érvényű irodalmát. Ennek el-
lenére még 2006-ban is ez áll a Léggyökerek fülszövegén (Varga Lajos 
Mártontól származóan), hogy „[n]em tartozik senkihez és sehová. Szabad. 
Védtelen. A kintieknek bent, a bentieknek kint van. Köztes életű és sor-
sú”. Ugyanakkor „[t]ud mindenről, s tud mindent, ami fontos. Összekap-
csolja a századokat, törekvéseket, személyiségeket, műveket. [...] Formák 
és szövegek beszélnek egymáshoz [...], míg végül szinte az irodalom egésze 
beszél hozzánk”. Ez a teljességre törekvő, a lét egészére rákérdező, onto-
lógiai alapozottságú költészet a lírai én kitárulkozásával 2012-ben újabb 
szintézisét éri el a Fél nóta című kötetben. A kötettel saját korábbi soraira 
is refl ektál: „s zuhognak a szám elé tartott / két markomba immár a lét-
igék, / egyes szám első személyben”. (Ez az a kocsma; Léggyökerek)

A Fél nótáról írott kritikájában Csehy Zoltán úgy véli, hogy „[a] Tő-
zsér-költészet egyik paradoxona az énhez való viszonyban rejlik: miköz-
ben talán bevallatlanul a menthetetlenül széteső én megmentéséért küzd, 
felismerve, hogy az utóbbi köteteiben alig tett ezért valamit, a személy-
est sokszor a műveltséganyag elvontságába [...] transzformálta [...]. Ez a 
szemlélet most erőteljesen megtörik. Ebben rejlik a kötet újdonsága”. 
(Ketten az ontolibikókán; barkaonline.hu, 2012)
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Igen, ez valós tény, de ennek előjelei már korábban jelentkeztek, s az 
„Ego rí” bizony jellemzően már jelen volt a Mittel-versekben, és a Finne-
gan halálában is. Még most is hallhatjuk a lélek napokig tartó harangzú-
gását.  A Quo vadis, Domine? című tankölteményében pedig szinte vak-
merően néz szembe a halál problematikájával, kimondva, hogy „a halál az 
én tartalma […], ...hatodik érzékszervünk, a nem euklidészi teret lakjuk 
be vele. A halál cselekvés a halál ellenében”. 

A Fél nóta című kötet kétosztatúságának (több egyéb mellett) egyik 
karakteres jegye talán éppen ez: fele a halált hordozó életet, másik fele a 
halált dalolja; összességükben pedig „halálfúgák”. „Az élet szándéka, sőt 
maga az élet sem takarja el a halált” – teszi még hozzá a Quo vadisban. 
„A titok nem számítható ki soha” – idézi emblematikus sorként Csehy 
Zoltán az 5. versből, mely a misztikus bölcselet magasába röptetett szen-
tencia. E sor keletkezésében Tőzsérnél szerepet játszhatott a következő 
végiggondolása is: „[el]használódtam. A kérdés: ki használt el, ha / isten 
rég nincs, s a / szubjektumunk is vitás./ […] Sikerült apránként / költeni el 
magamat, / fösvény az aranyait. / Na és ez hiba?/ A keresztény könyvelés 
/ szerint igen, de / majd jóvá írja az új könyvelő, / a kontextuális etika”. 
(Kontextuális etika)

A Csatavirág létdalokban megtörik a korábbi epikus jelleg, s bár a gon-
dolati líra dominál, a görög mitológiai reminiszcenciákba beköltözik a 
személyes én. Innentől kezdve a klasszicizálódás fogja jellemezni a for-
mát, valamint a lírai én önmagával való szembenézése is. „Köz-csőd után 
privát kudarc”-ról beszél (Kémia), a Lemmákban pedig erről: „[á]sok. 
A titokig. A csontig. A »vagy-vagy« sötét öléig”. Önparódiaként megírja 
saját sírversét, mindez átvezetés legújabb kötetéhez, a Fél nótához. Az 
„[ó] jaj, föl kell kelni, / föl kell kelni” Babits-allúzióval pedig már egyenest 
a kötet közepébe értünk. A dalformára való rátalálás, az életmű/életút 
számvetésének a vágya provokálhatta ki, hogy Tőzsér Bach 140. kantátája 
alapján mintázta meg új kötetét. Talán főhajtás is ez a bachi világ egy-
ségessége, harmóniagazdagsága, a későaranykori tökéletesség előtt; egy 
szétesett értékrendű kor szenvedő alanyának refl ektálása a valamikori 
egészre. Bach ezt a kantátát 1731-ben a lipcsei Szentháromság vasárnapja 
ünnepére komponálta, a Luther által már korábban feldolgozott Tíz szűz 
példázatának (Máté 25: 1-13) és az Énekek éneke egyes részletei alapján. 
A hét részből álló zenemű 1., 4. és 7. részei kórusdalok, melyek szövege 
a Vőlegényt (Krisztust) váró „szüzeknek” szóló üzenet, hogy lámpásukba 
olajat töltve várakozzanak. Tudjuk, hogy az öt okos megtette, az öt balga 
nem. Fele – fele, a verseskötet innen is vizsgálható. A megváltott sereg 
ünnepélyes zenei hangzások közepette Jézus trónja elé járul. Ott „tizen-
két gyöngykapu” kitárva várja őket. Tőzsér a Fél nóta című kötetének 
első felét ennek a zeneműnek dallamívére szerkesztette meg, a 21 rész-
ből álló ciklus hétszer három versét a Gyöngykapu kitárva reménységével 
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zárja.  A kötet másik fele keserű-ironikus hangütésű, domináns eleme a 
földi lét nyomorúsága, álsága, a célját vesztett, értelmetlen létezés, vala-
miféle vezeklési kísérlettel. Az Ontolibikóka című vers tematikailag egy-
ségbe vonja a kötet két felét. A kötetet a zenekultúra immanens jelenléte 
megemeli. A poéta doctusi tudatosság nem árt a spontaneitásnak, a költő 
esztétikai érzékenysége egyensúlyban tartja az ellenpólusokat (fény-ár-
nyék, földi-égi, testi-lelki, élet-halál), bár azok vibrációja feszültséget kelt. 
Ez a nagyon is tudatos ambivalencia azonban nemcsak a két nagy rész 
sajátja, hanem versenként is jelen lévő. Így válik – gyakorlatilag – minden 
egyes vers is dichotommá, félnótává. Lehet, hogy meglepő, de Tőzsér a 
zeneművet szabad asszociációkkal szembesíti; gondolatilag, tapasztalati-
lag és érzelmileg szembemegy a bachi textúrával, sőt prozódiával, mivel 
Fél nótája csak ezáltal válhat hitelessé. Hiszen már az ezüstkor ideje is 
lejárt, az ontolibikóka föl-le jár az emberiséggel, melynek akár csak a 20. 
századi történései sem engedhetnék meg a „decens öröklétet”. (Múzeu-
mok éjjele) Ugyanígy van ez az egyes ember életében is: a gyermekkor-
ban (tekintsük aranykornak) „a halál nem” bennünk, „hanem valahol” 
rajtunk „kívül létezett” (Egy felkoncolt születésnap nézőterén); majd „le-
szakadozott” rólunk udvarunk és házunk, rétjeink eldobva, „tetves ron-
gyok” (Szülőföldtől szülőföldig; Körök című kötet) Végül „reménytele-
nül állunk valami hömpölygő folyam két partján: nem értjük egymást – / 
A szavak sajkái üresen bukdácsolnak parttól partig” – olvasható a Duba 
Gyulának írt episztolában. Majd fölmerül a kérdés: „[v]alóban elég lenne 
az állítmányok és jelzők / elektronjait tisztára csiszolni, / s ember ember-
hez máris közelebb kerülne?” (Örvénylő időkben) Tőzsér megpróbálta 
mindazt, mígnem elérkezett a Fél nóta „vénkori” stílusához, a lírai én 
számvetéséhez, és ha őszinte akar lenni önmagához, akkor a versekben 
felvetett kérdéseiben és válaszaiban ellenpontoznia kell a kürtzengést és 
alleluját. Már az első versben ezt teszi: „korom-éjjel”, özönvízzel, „sö-
tétség-árnyékkal”, „halál-egű” szóképekkel találkozunk. Majd „kozmikus 
egyedüllét”, „idegenség” a lírai én jellemzője. „A mítoszok kora lassan 
áttüremlik / az összefüggéstelen egyneműségből / a rikító szárnyú ritor-
nellekbe.” (3. vers) A hármas tagolású versegységekben megfelelően mű-
ködik a dikció, többnyire egy valamelyest felismerhető időmértékes, egy 
ütemhangsúlyos és egy szabadvers kapcsolódik egybe, s mindegyikben a 
gondolatiság érvényesül.

A csilingelő rímek a helyükön vannak, s majdnem pontos rendet tart a 
szótagszám is (de csak majdnem!), amikor észrevesszük, hogy az időmér-
tékes sorvégeken csonka verslábak, féllábú jambusok röppenek a sem-
mibe (1., 13., 19., 21. vers). Haldokló kis morák. Az időmérték eme fura 
mutációja az egész 1. részre érvényes. És ahelyett, hogy zengne a tenor, 
csengne az ária, áradna a recitativo, inkább P. Celan Halálfúgájának hang-
jai búgnak. A kötet két felét egybevetve a következő halálra vonatkozó 
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szószedetet nyerhetjük: „örök éj, vég, végső katt, égi exit, hulltával fi zet, 
a toposzokban szétesem, a túl dúcolja már a tudatot, korom-éj, halál-egű, 
végső fjord, a te napod hull le...” És „Delete”: a Nagyúr egy kézmozdu-
lattal kitöröl. Mi ez, ha nem maga a reménytelenség, a cél hiánya? Igaz, 
belopóznak megkapó Arany János-i, adys..., T. S. Eliot-os allúziók, nagy 
és fontos szerephez jut az enjambement. Látszólag a verstechnika csiszol-
tan működik, ám egyszer csak felcsattan (épp jókor, a recitativoval egy 
időben a 13. versben) a kérdés:

„[m]it akartál hát? Valld be, hogy semmit, / tán csak felnőni látszataid-
hoz”, s ezt követi a betegségek felsorolása, mintha csak Tőzsér Naplóját 
olvasnánk, mondjuk az Érzékek csőcselékét. A 21. vers, a zárótétel utolsó 
darabja azonban sejtet valamit. Amíg az első sorban elröppenő kis mora 
után kapkodunk, szemünkbe ötlik a következő két sor: „[v]ágyik a szellem 
más erő által / más létbe – néma képben pihenni.” Gyönyörű távlatos kép 
ez! A „más” hatszor szerepel a versben, többek között „más én, valami 
rozmár- / féle szörny sír”, kinek helyébe kerülhetne a Gyöngykapun átjut-
va a „csereén”. Méltó befejezése ez a kötet első felének, mellyel majd a 2. 
fél egyik nótája, az Ontolibikóka fog egybecsengeni, hogy a „lét és máslét 
– mérlege” valahogy egyensúlyba kerüljön. A kötet másik fele nyelvileg 
is, tartalmilag és formailag is a vesztésre álló, kiszolgáltatott, széttörede-
zett létében idegen emberképpel szembesít, melyet ironikusan a világok 
legjobbikának nevez (Voltaire-allúzió). A Mit Uns nyelvi játéka nem tud 
mosolyt csalni arcunkra, mivel ott az áll:

„[é]veid száma sok, témád kevés, / s unod azt is. Tanács: dekonstru-
álj!”  

A Freudi badarok című vers vulgáris szójátéka már-már sértő, de hát 
ez a valóság! S bár a rímek kosztolányisan csengnek-bongnak, de a szó-
tagszám itt is rendetlenkedik. Széthullófélben van a nyelv is, ezt mutatják 
a Szó-kromoszóma darabkái. Az utolsó, Fél nóta címet viselő ciklusban 
kísérlet történik ugyan egyfajta vezeklésre, de ez már nem változtat a lé-
nyegen: a lírai én csak „félkész”. „A vén ész az félkész / ontolibikóka.”

   S miközben a bachi dikcióban a mennyei Jeruzsálem hárfáinak, cim-
balmainak hangja egybeolvad az égi kórus még soha fül nem hallott gyö-
nyörű énekével, és ezzel (legalább formailag) lépést próbál tartani a kötet 
első fele, nincs helye az örömnek, az ünneplésnek. Ugyan a Gyöngykapu 
tárva, s a költő tovább játszik, de ez a játék már véresen komoly, megle-
het: élet-halál kérdése.

(Tőzsér Árpád: Fél nóta, Kalligram, Pozsony, 2012)
Mosonyi Kata
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A posztmodern magyar irodalom(tudomány) 
hármas stratégiája

Németh Zoltán könyvének célkitűzése kettős: egyrészt számot vet a 
posztmodernről való eddigi ismereteinkkel, egyértelművé téve a témában 
való jártasságát. Produktívan sűríti egy összegző tanulmányba a vizsgált 
korszak jellegzetességeit; érthető, átlátható és hasznos összegzését nyújt-
va a különböző posztmodern-értelmezések közös vonásainak. Az elméleti 
áttekintés első körben kimondatlanul is legitimálja a kötet azon törek-
vését, hogy ezekhez a tényekhez képest határozza meg saját – sokszor 
a korábbi megállapításokkal szembehelyezkedő – álláspontját.  Másrészt 
tehát a szöveg célja az eddigi elképzelésektől való eltávolodás, egy sajátos 
rendszer kialakításának érdekében. 

Az íróként és irodalomtudósként is aktív Németh Zoltántól nem új-
donság, hogy egy jelenséget a jelenségre jellemző módon vesz górcső alá. 
Ez izgalmas keretként szolgál az alapvetően száraznak ható elméleti gon-
dolkodáshoz, azonban fennáll a veszélye annak, hogy ezáltal megszűnik 
az a produktív tudományos távlat, mely a problémaészleléshez és -fel-
dolgozáshoz elengedhetetlen. Ráadásul amikor a művészi és a tudomá-
nyos szerepek keverednek, az alapvetően az irodalmi és a tudományos 
szövegben is túlzott didaktikusságot, direktséget okozhat. Jelen kötetben 
e beszédmód-keveredés nem válik olyan dominánssá, mint például a Par-
ti Nagy-monográfi ában, hogy a szöveg befogadásában szándékolt zavart 
keltsen. Az alapvetően ötletes elgondolás, mely A posztmodern magyar 
irodalom hármas stratégiája című könyvben a Mengyelejev-táblázathoz 
hasonlóan látja rendszerezhetőnek a témát, ebben az esetben átlátható-
vá teszi a posztmodern szerteágazó jelenségeit, s végső soron jelzi azt is, 
hogy ideje rendszerként és struktúraként gondolnunk egy olyan korszak-
ra, melyet eddig az újdonság, a meghatározhatatlanság és a keretek közé 
szoríthatatlanság fogalomköreivel illettünk. 

Az egyik legfontosabb kiindulópont, hogy a posztmodernt a modern-
ségtől elkülönítve szemléli, élesen elválasztott két egységből álló bináris 
struktúraként kezelve a két korszakot. A posztmodernség autonómiája 
mellett a korszak heterogenitása lesz kiemelt vizsgálati szempont, egyben 
a szöveg szervezőelve is. Bár több évtized távlatában a modernség utáni 
időszak rendszerezése aktuálisnak tekinthető, azonban a kortárs iroda-
lom közelsége problematikussá teszi a posztmodernségen belüli stabil 
egységek kialakítását. Erre a nehézségre utal a szerző is, illetve a szöveg-
ben is találunk példát e rendszer labilitására.

A Németh Zoltán által javasolt felosztás három részre bontja a poszt-
modern korszakot: korai posztmodernre, areferenciális és antropológi-
ai posztmodernre.  Mindhárom egység különböző sajátosságokkal bír a 
posztmodern korszakon belül, melyek alapvetően pontosan határozzák 
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meg a korszak főbb kérdésirányait is. A felosztás akkor válik problema-
tikussá, ha időbeli elkülönítésként fogjuk fel, és végső soron a kötet ezt 
teszi. Az egységek együtt olyan történeti ívként realizálódnak, melynek 
azonban a végpontja egyelőre meghatározhatatlan, így a felosztás látszó-
lag lezár egy még alakulóban lévő művészi folyamatot. Ez valójában kike-
rülhetetlen, ha kortárs szövegeket próbálunk rendszerezni, éppen ezért 
talán felesleges erőltetni az egymásutániságot, főleg egy olyan korszak 
jellemzésénél, melynek egyik fő jellegzetessége épp a különböző jelensé-
gek egymás mellett létezése. 

Bár a szerző számos adekvát megállapítást tesz a posztmodern folya-
matjellegének bizonyításához, és nyilván kellő távlatból ténylegesen is ki-
rajzolódhat majd valamiféle változáselv, azonban legtöbbször azok a szer-
zők cáfolnak rá erre a felosztásra, akik a korai posztmoderntől kezdve az 
antropológiai posztmodernig végig aktív alkotói tevékenységet folytattak, 
keverve a három egység jellemzőit. A kötet sokszor említi például Ester-
házy Péter és Parti Nagy Lajos munkásságát, egyszerre több részegység-
ben is.

A könyv két alapvető állítása mintha önellentmondást rejtene magá-
ban. Ha a modernt és a posztmodernt abszolút ellentétként kezeljük a bi-
náris struktúrának megfelelően, akkor a korai posztmodernnek nevezett 
egység léte viszonylagossá válik, hisz mégis egyfajta átmenetként szolgál 
Németh Zoltán rendszerében modern és posztmodern között: „A korai 
posztmodern olyan beszédmódot működtet, amelyben azonban bizonyos 
mértékig megőrződtek a kései modern megszólalásmódok is” (16).

Az elhatárolt korszakok tényéből kiindulva pedig a megnevezéssel is 
problémák lehetnek: ha valami élesen elkülönül a moderntől, akkor a 
posztmodern kifejezés gyakorlatilag kimondatlanul helytelennek van bé-
lyegezve. Ezt a drasztikus lépést már nem tette meg a szerző, emiatt kissé 
furcsán hathat a korai utónak keresztelt korai posztmodern egység.

Továbbá minden egyes részegység bevezetése azt a hagyományt eleve-
níti fel, melyből kinőtte magát, vagyis a kötet egyik törekvését, mely a 
posztmodern elkülönülésére helyezi a hangsúlyt, rendre felülírja azoknak 
az elődöknek a megemlítése, akik a modernség beszédmódját működtet-
ve szolgáltattak alapot a későbbi művészi lehetőségekhez. 

A hagyomány kikerülhetetlensége azokban a szövegekben látványos, 
ahol egy-egy motívum vagy toposz posztmodern realizálódása lesz a vizs-
gálat tárgya. Így például a szerzői név és maszk témakörnél Kosztolányi 
és József Attila költészetét említi, s  bár a szöveg felhívja a fi gyelmet az 
eltérésekre, azonban ezek a különbségek ezáltal mintha kizárólagosan 
egyik vagy másik korszak sajátosságaként jelennének meg: „Hogy csak 
a legnyilvánvalóbb és legdrasztikusabb változásokra térjünk ki: egy egész 
költészeti hagyományt tett zárójelbe a tragikumon alapuló lírai szemé-
lyiségválság feloldódása a posztmodernben az identitás sokféleségével 
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folytatott játék által, amely végső soron egy időre a tragikus versbeszéd 
felfüggesztését is jelentette a parodisztikus-ironikus megszólalásformák 
nyomán” (58). Mintha az egyik korszak a tragikumot, a másik a paródiát 
mellőzné köréből, ha pedig arról van szó, hogy ezek a jelenségek mindkét 
korszakra jellemzőek, csak eltérő módon válnak dominánssá a szerep-
költészeten belül, akkor mégsem olyan evidens a döntés folytonosság és 
elválasztottság kettősségének kérdésében.

Alapvetően ugyanazt a motívumot – halál, maszk, utazás – a posztmo-
dern három egysége is háromféleképpen látja feldolgozhatónak a Németh 
Zoltán-féle elképzelés alapján. Gyakorlatilag ugyanarra az elvre hivat-
kozva választja el az egységeket egymástól a posztmodernen belül, amely 
alapján különbséget tesz modern és posztmodern között. Mindez persze 
nem vitatja el a szerzőtől annak a problémaérzékenységnek a meglétét, 
amivel nagyon fi noman tesz különbséget a posztmodern különböző me-
chanizmusain belül. 

A kötet végső soron saját maga hívja fel a fi gyelmet a korszak meghatá-
rozhatóságának nehézségeire, melyek nem csak az időbeli távlat viszony-
lagos hiányából fakadnak. Az elméleti gondolkodás a kortárs jelenségeket 
sok esetben nem csak értelmezni, hanem kontrollálni is próbálja: „Iroda-
lomelmélet és szépirodalom szoros kapcsolata az 1990-es évektől kezdve 
általánossá vált, szövegszerűen is kimutatható tendenciaként jelent meg 
a szépirodalomban, s nagyrészt azoknak a fi atal irodalmároknak a szemé-
lyéhez köthető, akik egyszerre voltak szépírók és irodalomelméleti, sok 
esetben doktori tanulmányokat folytató szakemberek” (114).

A posztmodern szépirodalmi jelenségek elválaszthatatlanok az iroda-
lom tudományos eredményeitől, s így utóbbi nem pusztán következmé-
nye, de kiindulópontja is lesz a kortárs szövegeknek. Végső soron a poszt-
modern Németh Zoltán által felkínált hármas stratégiája első körben 
inkább az elmélet stratégiáit tárja fel, azt a sémát, melybe a szépirodalmi 
szövegeket próbálja elhelyezni.

A tanulmánygyűjtemény hatásmechanizmusa tudatos vagy nem szán-
dékolt módon épp a posztmodern paradoxonját tárja elénk: radikálisan 
újat kínál fel, mely az eddigi világértésünkkel összeegyeztethetetlen, aztán 
ahogy haladunk előre az olvasásban, rájövünk arra, hogy a különbözőség 
voltaképpen látszólagos és viszonylagos. Erre a körkörösségre a szerző is 
utal az antropológiai posztmodern kapcsán: „Az irodalomnak ez a felfo-
gása azt eredményezi, hogy visszaszerzi jogait a szerző életrajzi identitása, 
vagyis a fi ktív lírai maszkok helyébe a szerzői önéletrajz identitásképző 
elemei lépnek” (37). A posztmodern irodalom hármas stratégiája valójá-
ban két kis lépés előre és egy nagy hátra, akárcsak a posztmodern maga. 

Ha a korszak meghatározása valójában meghatározhatatlanságának 
tudatában, a hagyományhoz való kettős viszonyában válik megfoghatóvá, 
akkor nyilván a determinációra irányuló törekvések is ezt a labilitást fog-
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ják tükrözni; elhamarkodott lenne tehát improduktívnak kikiáltani az ezt 
megcélzó tudományos szövegek látszólagos önmagába fordulását. 

Németh Zoltán könyve szélmalomharcra vállalkozott, ahol a győze-
lem viszonylagos. Összefoglalója kimerevít és így láthatóvá tesz egy még 
alakulóban lévő irodalmi folyamatot, így bár ténylegesen alkalmazható 
rendszerként ebben a formájában nem feltétlenül állja meg a helyét, de 
egy rendkívül körültekintően megalapozott kiindulópontja lehet további 
kutatásoknak.

Pápay Szandra

Konkrét káosz
Juhász R. József Urban mémoire című művének multimediális 

és szemantikai értelmezése

„Azt mondják, hogy egy olyan kis dolog, mint a pillangó szárnycsapása is
képes tájfunt okozni a világ másik felén”

(Káoszelmélet) 
Médium/nyelv-használat – határtalanul

Juhász R. József sokoldalú művész: költő, performer, multimediális és 
akcióművész, – valamint e művészeti ágak ötvözője. Tevékenységének ki-
bontakozása szorosan kötődik az Irodalmi Szemle Holnap rovatához és 
az Iródia-mozgalomhoz, amelyek a ’80-as évektől nagy szerepet játszottak 
a (cseh)szlovákiai magyar alkotók műveinek kiadásában. Hushegyi Gábor 
szerint: „az Iródia közös platformot jelentett az irodalmárok és a művészeti 
ágazatok mezsgyéjén mozgó alkotók számára. Ugyanakkor a hagyományos 
irodalmi műfajokat és szemléletet vallók a korábbi »csehszlovákiai magyar« 
behatároltságot csak az egyetemes magyar irodalmi kontextussal váltották fel, 
míg a vizuális költészet, az akcióművészet művelői ezt is meghaladva léptek 
ki a kisebbségi gettóból. Ma már irodalmi és művészettörténeti tény, ahogyan 
ezt megvalósították.”40 A mozgalomnak, amely új művészeti utakat kere-
sett, nagy hatása volt a ’90-es évek irodalmára, ugyanis az Iródia szövegei 
a magyar-, illetve világirodalmi tendenciákhoz igazodtak, és elhatárolód-
tak az akkoriban „támogatott” szlovákiai magyar irodalomtól. Az Iródia 
szétzúzása után létrejött a Stúdió Erté, melyet Juhász R. József, Mészá-
ros Ottó, Németh Ilona és Simon Attila alapított. Célkitűzésük a kortárs 
kísérleti művészetet és az új irodalmi irányzatok bemutatása volt. Tevé-
kenységükkel (a „tűrt” és a „tiltott” kategóriák között – pontosabban: 
azok határán – mozogva) akkoriban egészen egyedülálló dolgot műveltek 

40 Hushegyi Gábor: Stúdió erté 1987–1997. A Stúdió erté helye, szerepe és jelentősége 
a (cseh)szlovákiai művészetben. Kalligram 1997/9, 86. vagy http://www.kalligram.eu/
Kalligram/Archivum/1997/VI.-evf.-1997.-szeptember/Studio-erte-1987–1997
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Csehszlovákiában. Előadás-sorozatok, kiállítások, folyóiratok, (nemzet-
közi) fesztiválok kötődnek a Stúdió Ertéhez, amely Juhász R. József ve-
zetésével ma is aktív.

JRJ Urban mémoire című műve számos szempontból érdekes. A tizen-
három versplakát nemcsak tárlat- és könyvformában, hanem elektroniku-
san is elérhető a világhálón (http://juhaszrokko.eu/en/urban_memoire/in-
dex.html). Az olvasó szabadon barangolhat szöveg, kép(+vers), video és 
zene között, valamint – a technológia fejlődésének köszönhetően – akár 
egy okostelefon segítségével bárhol olvashatja a műveket – sőt az egyiket 
(Magyar vers) írhatja is! És ha van nála egy 3D-s szemüveg, egy szöveg 
(Sárkánycsapda [v2]) új (jelentés-)dimenziója tárul fel előtte. A honlapon 
három nyelv közül választhatunk (magyar, szlovák, angol). Tehát – ahogy 
Csanda Gábor írja – „az alkotás nemcsak médium- és befogadó-, hanem 
nyelvfüggő is. Valamint: ezek kombinációja – az Itt az idő című verspla-
kát szövegéhez mindhárom nyelven más képvers tartozik.”41 Az alkotások 
többsége azonban a (multimediális) művészet nyelvén szólal meg – amely 
képes átlépni bármilyen (kulturális) határt. A performansz (mint testbe-
széd) kiváló példa e határátlépésre.

A test mint médium
Michal Murin, aki a ’80-as években szintén művelte az akcióművésze-

tet, írja Juhász R. József nyolcvanas évekbeli performanszairól: „Az expe-
rientális költészet terén végzett néhány éves alkotómunka után a vizualizáció 
felfokozásával, annak jelentésbővítő lehetőségein kísérletezik. Juhász R. saját 
experimentális szövegeinek élő interpretációival rukkol elő a költészettől an-
nak akcióbemutatásáig. Az idővel való munkán kívül integrálja saját testét, 
hangját, az akcióírást és -festészetet is. Teste nyersanyaggá, jelentésgeneráló 
médiummá vált a láthatóvá tett költészetben.”42

Az Urban mémoire megnyitásakor a fényképeken kívül egy (kb. négy-
órás) videót is megnézhetünk, amely egy utcai peformanszot örökített 
meg. mellyel JRJ a Guangzhou Live 2011 Internation Action Art Festi-
valra készült. A felvételen Rocco – öltönyben és napszemüvegben – egy 
Urban mémoire-matricákkal díszített dobozt húz maga után, és Kína (Gu-
angzhou, Kanton) különböző helyeire (és embereire) címkéket ragaszt. 
Ezáltal a terek és az emberek egy akció részesei lettek oly módon, hogy 
annak vizuális jeleit magukon viselve beléptek egy rendszerbe, egy közös 
térbe. Rocco – a maga sajátos módján – bevonta őket egy hétköznapi ele-
meket felhasználó, de abszolút nem hétköznapi eseménybe.

41 Csanda Gábor: Juhász R. József Urban mémoire http://ujszo.com/online/kulfold/2012/ 
02/19/juhasz-r-jozsef-urban-memoire

42 Mihal Murin: Juhász R. József performanszairól. In. H. Nagy Péter–Michal Murin 
– Jozef Cseres: PARAF – Juhász R. József költészetéről és performanszairól 1983–
2007. Budapest, Ráció Kiadó – Magyar Műhely Kiadó, 2008 82–83
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Colorize Paganini esetében performansz és zene (a művész Walking 
Operája) hat egymásra. A képeken Juhász R. Colorise Paganini (2002–
2004) című performanszát láthatjuk, amelynek érdekessége, hogy fel-
tűnik benne a Jozef Cseres (a Rosenberg Múzeum igazgatója, mely in-
tézmény arra törekszik, hogy a hegedűt bármilyen formában integrálja a 

művészetbe) által rendelt Vízi 
hegedű (2001). A Vízi hegedű 
Juhász R. Önzuhany és a Feke-
te-fehér kontraverzió című per-
formanszainak folytatásaként 
jött létre. A performanszokat 
és a hangszert a téma köti ösz-
sze: a csőbe vezetett folyadék. 
A Vízi hegedű esetében „a víz 
húrokat jelentő csövecskékben 
áramlott egy vízipipa parafrázi-
saként, rámutatott az áramlás 
problémájára a zenében, és e 
tárggyal a posztfl uxus tradíciók 

felé hajlott.”43A látványos Colorize Paganini performanszot Juhász R. szá-
mos fesztiválon bemutatta (pl. Hidak a Dunán, Pince Galéria, Szentendre 
[2002], 8th Bienal de la Habana, Havanna [2003]). Az Urban mémoire-nak 
közegében most mi is bekapcsolódhatunk az áramlásba.

Nem csupán művészi innováció azonban mindez, hanem ezzel párhu-
zamosan elbújtatott főhajtás is a klasszikusok előtt: a klasszikus perfor-
mer Paganini és hangszere előtt, Handel szintén performansz jellegű (a 
barokk tele van performaszokkal) Vízizenéje előtt és a víz mint őselem 

előtt, amely a legkülönbözőbb 
instrumentumokon át áradoz-
va hozza magával a kulturális 
asszociációknak a szintén ára-
dó gazdagságát (pl. Thalész a 
dolgok alapanyagának a vizet 
tekintette, Tao te King szerint 
„A legfőbb jó a vízhez hasonló 
/ mindennek hasznos, de nem 
harcos”).

Dohányzásra kijelölt terület 
című akciójával, melynek ké-
pei szintén megtalálhatók az 
Urban mémoire-ban, Juhász a 

43 i. m. 106

1. ábra Juhász R. József a Vízi hegedűvel 
az Urban mémoire egyik fényképén

2. ábra A Dohányzásra kijelölt terület 
Japánban (NIPAF) (2004)
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világviszonylatban is egyre nagyobb méreteket öltő – hazánkban tavaly 
életbelépő – dohányzási tilalmak ellen tiltakozik. A performanszban fo-
lyadék helyett füst került a dohányzók kezében lévő csövekbe, így az egye-
nesen a művész fejére húzott zacskóba gyűlt össze. „Az akció első szintje 
vizuálisan vonzó, második szintje a társadalomhoz és benne az egyéni akarat 
betöltötte szerephez fűzött kommentár, harmadik szintjén pedig karakteres 
támadás a sors menetébe történő egzisztencialista és agresszív beavatkozás-
nak – de mosollyal.”44 Rocco a Dohányzásra kijelölt területet előadta Nyit-
rán az OSUM-prezentációk nyitott projektje keretében, az akciók és per-
formanszok szerzői bemutatója során, a 2005-ös New York-i performansz 
fesztiválon a Fusion Art Galleryben, majd egy évvel később Vietnámban, 
a saigoni Blue Galleryben, most pedig – a városi közegnél maradva – az 
Urban mémoire-ban.

Ám – nézője/résztvevője válogatja – a Dohányzásra kijelölt terület is 
megmozdíthat történeti/kulturális kapcsolatokat is: a füst a legősibb jelek 
egyike, a dohányzás mint kulturális tradíció, irodalmi és képzőművészeti 
téma is asszociálódik, és így a korlátozása nem csupán az egyén szabadsá-
gának megnyirbálása.

A végtelenbe tartó nyelv(törés)
A Petrarca 2012-ben a „látható nyelv” a digitális közegben kódok for-

májában artikulálódik. A mű vizuális formája a szonettekre hasonlít (a, 
b, a, b / a, b, a, b / c, d, e / c, d, e), de a „szonett” megvalósulása nem a 
verbalitásban történik, ugyanis olyan kétdimenziós pontkódokból (QR-
kódokból) (jelölőkből) épül fel, amelyekbe a szerző 2012. január 15-én 
negyven honlap címét kódolta, amelyeken Petrarca-versek találhatók. 
A „szonett” vizuális megformáltságát tekintve Man Ray Dadaista hang-
költemény szavak nélkül című provokatív versgrafi káját idézi, amelynek 
jellegzetes vonása, hogy habár egy árva szó sincs benne, mégis versként 
tekintünk rá. Az első magyar(?) QR-szonett további érdekessége, hogy 
Petrarca egyszer csak el fog tűnni belőle – ezért érdemes időnként vissza-
látogatni! Érdemes a referencialitás nyomába eredni.

Az Urban mémoire-ban egy szárnycsapás következményei egy másik 
„szövegbe” tarthatnak – vagy akár a végtelenbe:

44 Mihal Murin: Juhász R. József performanszairól. In. H. Nagy Péter–Michal Murin– 
Jozef Cseres: PARAF – Juhász R. József költészetéről és performanszairól 1983–2007. 
Budapest, Ráció Kiadó – Magyar Műhely Kiadó, 2008. 116–117
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Pillangóeffektus

meglengette pillangószárnyait
 érzéki ajkain borostyán csók
hátsó lábaira emelkedett
nektár csöppent bársonyos szőrére
 ágyékán harmatos kutyavirág
pikkelyein hókristály

ismét

meglengette pillangószárnyait
 borostyán ajkán érzéki csók

ismét

ágyékán hókristály

ismét

A szöveg extralingvális megformáltsága a pillangó szárnycsapásait idé-
zi meg. Az aprólékos ábrázolásmód, valamint a szöveg nominális stílusa 
pedig lelassítja a költeményt. Mintha egy lassított videofelvételt látnánk 
egy éppen elreppenni készülő pillangóról, amelynek egyetlen szárnycsa-
pása mindent megváltoztat. A káoszelmélet szerint, amely egyértelműen 
a paratextuális utalás jelöltje, akár még tornádót is kavarhat. A vers te-
kintetében hasonló káosz keletkezik a médiumok között, melyet Juhász 
egy tornádót ábrázoló grafi kával képes megragadni. A szavak által kavart 
jelentés (a pillangóeffektus lényege) a vizualitásban (a vershez tartozó 
számítógépes grafi kában) jelenik meg expliciten.

A Magyar vers a Mai magyar nyelvtan leszármazottja, és annak a Rocco 
által létrehozott „rendszernek” egy újabb darabja, ami „olyan heterotópia, 
amely aláaknázza a nyelvet, szétzúzza a megnevezés biztonságát, lerombolja 
a szavakat és a dolgokat összetartó tudományos szintaxist”45. A folyamatban 
mi is részt vehetünk, hiszen a vers(ek) a digitális közegnek köszönhetően 
képes(ek) nyitott művé és közösségi alkotássá válni. Nincs más dolgunk, 
mint olyan idegen nyelvű szavakat keresni, amelyeknek magyar nyelven is 
van jelentése (pl. tutaj – lengyel szó, jelentése: erre), majd feltölteni őket. 
A feltöltött szavakból kapott szótár segítségével verseket írhatunk, majd 
közzé tehetjük alkotásunkat. A cél: olyan magyar verses kötet készítése, 
amely nem tartalmaz egyetlen magyar szót sem. Közösen törhetjük meg 
a jelölő és a jelölet között létrejövő tükröződést. Foucault írja a Végtelen-

45 H. Nagy Péter: Juhász R. József (irodalmi) pályakezdése. In. H. Nagy Péter–Michal 
Murin–Jozef Cseres: PARAF – Juhász R. József költészetéről és performanszairól 
1983–2007. Budapest, Ráció Kiadó – Magyar Műhely Kiadó, 2008. 15
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be tartó nyelv című tanulmányában: „az alfabetikus írás már önmagában a 
megkettőződés egy formája, mert nem a jelöletet ábrázolja, hanem a fone-
tikai elemeket, amelyek jelölik […] A nyugati kultúra számára az írás eleve 
nem jelent egyebet, mint az önábrázolás és megkettőződés virtuális térbe he-
lyezkedését; az írás nem a dolgot jelöli, hanem a beszédet, a szót, a nyelvi mű-
alkotás pedig mélyebbre halad csupán e tükör megfoghatatlan mélységébe, 
felszítva azt a kettősséget, amely már voltaképpen maga az írás, eképp fedezve 
fel egy lehetséges és lehetetlen végtelent, vég nélkül űzve-hajtva a beszédet, 
a halálon túl is fenntartva, amely megdermeszti, fölszabadítva egy mormo-
lás zuhatagát.”46 A Magyar vers esetében a tükröződés során azonban egy 
sajátos „nyelvtörés” keletkezik, ugyanis a magyar nyelv szavai nemcsak 
a konvencionálisan hozzájuk rendelt tárgyakat jelölik, hanem olyan tár-
gyakat is, amelyeket másik nyelv(ek) ugyanazokkal a fonetikai jelekkel 
jelölnek. A mű nyelve így már nem(csak) a végtelenbe tart, hanem – a 
szemantikai bizonytalanság, a „kétértelmű mormolás” révén – egy sajátos 
káoszba (is).

E káosz azonban valami eredendő tisztázatlanságra is visszautal. A bi-
zonytalanság nem a grammatikai szerkezetek, hanem a szavak, a megneve-
zések szintjén jelentkezik. Arra mutat (kérdez?) rá, amire minden gyerek, 
amire minden európai tudomány szemérmesen, a kínai fi lozófi a nyíltan: a 
nevet mi adjuk, vagy az a dolgok rejtett, inherens tulajdonsága?

Az Urban mémoire nem csak a multimediális közeg miatt érdekes, hi-
szen a szövegek (és a képek) önmagukban hordozzák a jelentések szám-
talan variációját és kombinációját (lásd Magyar vers, Izgalom-bika, DNS 
szerint a történelem). Az interpretációk sokfélesége pedig – a nyelvvel 
együtt tart a végtelenbe. Mi pedig – rákapcsolódva az áramlatra – nézzük, 
hallgatjuk, olvassuk ezt a szövegembert, és latolgatjuk – mert provokatí-
van ő is ezt a kérdést teszi fel folyton –, „Hol a színpad: kint-e vagy bent, 
/ Urak, asszonyságok?”

46 Foucault, Michel: A végtelenbe tartó nyelv. In. A fantasztikus könyvtár – Válogatott 
tanulmányok, előadások és interjúk. Budapest, Kossuth Nyomda Rt., 1998
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Egy kisember számvetése

Grendel Lajos legutóbb egy klasszikus regénnyel lepte meg olvasóit. A 
Négy hét az élet ismét rólunk, kisemberekről szól, ahogy Grendel eddigi 
legtöbb regénye, novellája is. 

Sanyi, a nyugdíjas matematikatanár Pozsonyból a szülővárosába utazik, 
hogy vigyázzon arra a házra, amelyben most a rokonai élnek, de egykor ő 
is eltöltött ott jó pár évet, még korábban pedig azok az emberek (a három 
nővér: Vilma néni, Klementina és Sanyi édesanyja) éltek ott, akik Sanyi 
számára a felvidéki magyar középosztályt képviselték egy letűnt világban. 
Sanyi szerint „lehet, hogy az a világ sem volt különb a mainál, de sokkal 
többen voltak benne különbek, mint ti a lapos materializmusotokkal, a 
szószátyárságotokkal, a simulékonyságotokkal, a gépies ceremóniáitok-
kal, az egész rettenetes és elviselhetetlen középszerűségetekkel”. 

A könyv fülszövege szerint a Négy hét az élet a számvetés regénye: 
„Azt hiszem, hogy az élet annyi, amennyi az emlékeim összessége. Talán 
csak négy hét az élet, huszonnyolcszor huszonnégy órába belefér az egész 
hetven év. A többi nap, óra, perc mehet a szemétkosárba.”

Hősünk – szabad-e őt egyáltalán hősnek nevezni, hisz Sanyi soha éle-
tében semmilyen hőstettet nem vitt végbe, semmilyen cselekedetével, 
gondolatával nem tűnt ki az embertársai alkotta szürke masszából, sosem 
volt úgynevezett köztiszteletben álló ember, mint az édesapja –, egyedül 
maradva gyermekkora helyszínén, megpróbálja végigpörgetni az elmúlt 
évtizedeket, de nem jut sokra vele: „Majdhogynem nevethetnékje támadt, 
hogy mennyire dologtalanul maradt a világban, mintha minden dolgot el-
végzett volna már, holott soha semmi dolgot nem végzett el rendesen, 
mindent befejezetlenül hagyott, s ha majd meghal, akkor egy befejezetlen 
élet fog véget érni. Amit keresett, hiába kereste, mert, úgy látszik, sosem 
tudta egészen pontosan tisztázni magában, hogy mit is keres valójában, 
talán egy autentikusabb életet, azt meg, úgy látszik, rossz helyen kereste. 
Meg hát milyen az autentikus élet? Ezen is legföljebb csak nevetni lehet. 
Nagy szavak. Minél nagyobbak, annál tartalmatlanabbak. És tarthatatla-
nabbak.”

Sanyi egy eléggé langyos házasságban élte az életét Katival, akivel talán 
sosem szerették egymást igazán, egészen Kati haláláig, amikor is végleg 
egyedül maradt. Amikor Katival összeköltöztek, „nem a lehetetlent kí-
vánták, nem délibábokat kergettek lepkehálóval, hanem a lehetségest ke-
resték a nem épp változatos hétköznapokban, egy olyan világban, amely-
nek a rendjét az ő megkérdezésük és jóváhagyásuk nélkül állították fel, 
s amelyben a rendszer részben a magánéletet is államosította”. Talán ez 
utóbbi mondat a magyarázat arra, hogy Sanyi élete miért múlt el álmok 
nélkül, egyhangúan, eseménytelenül. 
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Kér gyermekük, Krisztina és Dani a korai lázadások után gyorsan el-
menekültek otthonról, de aztán Krisztina sem tudott kitörni a kisemberi 
létből (Dani igen, de ezzel a ténnyel Sanyi sokáig nem volt képes megba-
rátkozni…), későbbi élettársa, a zenész Armand is epizodista volt: „Egy 
kicsit magamat láttam benne. Az egész bárgyú, konfl iktuskerülő lénye, a 
félszeg félmosolya, a halk és mindig mentegetődző hangja és modora, hát 
az mintha én lettem volna!” 

Sanyi a munkahelyén, a gimnáziumban is kisemberek között tengette 
az életét: „Unja, rettenetesen unja, hogy most már mindig ezeket az ar-
cokat fogja látni maga körül, a nyugdíjba vonulásáig egészen biztosan…
Látta őket fi atalnak, látta őket vele együtt öregedni, látta őket nevetni és 
sírni, látta őket lakodalomban és temetésen… de legfőképpen sikertelen-
nek, akiket valami balszerencsés áramlat egykor erre a szigetre sodort, 
ahonnan előbb még elvágyódtak,  aztán ki előbb, ki később berendezke-
dett a változtathatatlanná kövült ideiglenességbe, búcsút mondva a na-
gyobb ambícióknak”. 

Főhősünk mindezt egy idegennek, a hajléktalan Hugónak meséli el, 
aki kivívta ugyan a maga szabadságát, de ezzel fölösleges emberré is vált. 
Hugó is sokat mesél Sanyinak a saját életéről, ami szintén nem teljesedett 
ki soha. Hugót a főszereplő alteregójának is tekinthetjük, aki megpró-
bál másfajta sorsot „kifaragni” magának, minden eredmény nélkül. Hugó 
„életének nem volt se kiterjedése, se mélysége. Nem a semmi felé haladt, 
hanem a semmiben volt”. Sanyi választhatta volna ezt az utat is, de ő in-
kább a saját szürkesége mellett döntött.

Mindezek után a leendő olvasók azt gondolhatnák, hogy Grendel La-
jos regénye egy nyomasztó, depressziós hangulatú, az életkedvünket is 
elvenni szándékozó alkotás, de ez egyáltalán nem így van. A Négy hét 
az élet iróniával, kiváló humorral, önsajnálat, pátosz és nosztalgia nélkül 
szól hozzánk. Amikor a végére érünk, magunkban mosolyogva megálla-
pítjuk, hogy a regény szereplőinek élete mégsem volt teljesen esemény-
telen és főleg nem fölösleges – csak egyszerű és hétköznapi, olyan, mint 
a legtöbbünké.

Révész Erika
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