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laj do nít ja. El ha nya gol ha tó, 
ap ró kü lönb sé gek kel meg-
is mét lõ dik az ASIA-ban a 
„to szítsd le tor kod ba” kez-
de tû gnóma is; haj lunk rá, 
bi zo nyá ra az el té rõ szö veg-

kör nye zet ha tá sá ra, hogy ugyan an nak 
a be tû sor nak más je len tést (is) tu laj do-
nít sunk, ne az éhen ha lás sal, ha nem a 
meg nyí ló lá to más sal kap cso la tos gon-
do lat tár su lás ra fi gyel jünk. Min den eset-
re a ti be ti val lás fi lo zó fi á ban va ló spe-
ci á lis el mé lye dés nél kül is meg koc káz-
tat ha tó, hogy Bí ró köl tõi „for du la ta”, 
a két kö tet kö zött föl fe de zett kü lönb-
ség ere de te az ázsi ai kul túr kör be va ló 
be ava tó dá sá val s az így át élt szel le mi 
meg vi lá go so dás sal függ ös  sze.

A kar csú kis ASIA-kötet föl fris sült, 
meg vál to zott po é ti kai ar cu la tot tük-
röz. A kép zõ mû vész ként is is mert, a 
kép zõ mû vé sze tek esz kö ze it iro dal mi 
mun ká i ban is rend sze re sen föl hasz-
ná ló Bí ró az ed di gi nél ma ga sabb fo-
kon foly tat ja a két mû vé sze ti ág kö-
zöt ti kap cso la tot hang sú lyo zó gya kor-
la tát. Há rom so ros (haikui) „ecset raj za-
in” az in ten zív fes tõ i ség a ke le ti köl-
té szet sej tel mes gon do la ti sá gá val, me-
di tá ci ó ra kész te tõ több ér tel mû sé gé vel 
és tö mör sé gé vel ta lál ko zik: „tó je gén 
szûzhó / jég hár tyán-lék seb ben kép / 
sirályszárnytörés” (Jég-karc). A Fu-
tam – (zon go rá ra) vers cím ze nei as  szo-
ci á ci ó ja és az írás kép összmûvészeti tö-
rek vés re va ló rá ját szást su gal maz. A 
má so dik cik lus ban a Har mó nia rend 
cím után üre sen ha gyott ol dal kö vet ke-
zik, de a budd his ta gon dol ko dás mód-
hoz na gyon is il lik a ta u to ló gi á val nyo-
ma té ko sí tott cím után a pusz ta fe hér 
lap lát vá nya. Az el hall ga tás nak ez zel 
a be szé des gesz tu sá val ro kon a Tanka 
utol só so ra, amely ben az „Is ten csend-
je” ki té tel után egy fél be ha gyott, el ha-
ra pott szó, a „mindörök” fe je zi ki az 
el né mu lást. A „har mó nia rend” a Mó-
do sí tott vis  sza té rés cí mû szo nett ala-
kú vers ben for dul elõ szö veg be fog-
lal tan, ahol ki de rül: aki a még oly tö ké-
le tes anya gi vi lág ra vis  sza néz, „vi lág-
szép ha lott volt”. A szo nett for ma imi-
tá lá sa a tö ké le tes föl di for mák föl idé zé-
se ként for dul elõ több vers ben is, ame-
lyek a ha lál és a meg új ho dás ide o ló gi á-
já nak jegyé ben sem mi nek nyil vá nít ják 
a lát szat vi lá got, a föl di éle tet: „ba rok-
kos-ta vasz ból rek ke nõ szen ve dé lyes-
nyár ba / dal lam ta lan dér-ütötte-õszbõl 
eb or dí tó-tél be / hamva-sincs-idõ pa-
rázs lik majd föld-fekete-ajkán / mi re ki-
mond ha tó lesz ami on nan ról ki mond-
ha tat lan” (Ár nyék ha tár).

Az esz mél ke dés és a for ma te rem-
tés tá vol-ke le ti mód já ban va ló el mé lye-
dés már-már bra vú ros le le mény ben ka-
ma to zó dik Bí ró Japán-DADA cí mû al-
ko tá sá ban. Ez lé nye ge sze rint ön szer-
kesz tõ és ön zá ró szö veg, ahol (Lévi-
Strauss meg fo gal ma zá sá ban) „az is-
mét lés funk ci ó ja, hogy a dal struk tú rá-
ját ki emel je, az is mét lés fo lya ma ta ré-
vén a struk tú ra úgy szól ván a fel szín re 

szi vá rog”. (Idé zi Szi li Jó zsef: Ön szer-
kesz tõ és ön zá ró szö veg struk tú rák a 
XIX. szá za di ma gyar lí rá ban cí mû ta-
nul má nyá ban.) A cím ar ra vall, hogy 
Bí ró ke le ti és avant gárd min ták se gít sé-
gé vel ju tott el olyan for má hoz, amely-
nek analogonjait az eu ró pai köl té szet-
tör té net a szo nett elõz mé nye i re ve ze ti 
vis  sza. Há rom, fo lya ma to san zsu go ro-
dó vál to zat ból áll a vers, a vég sõ alak-
zat a Lévi-Strauss ál tal jel lem zett is-
mét lé si mód nak és a cél irá nyos ki ha-
gyás nak, re duk ci ó nak a tech ni ká já val 
jön lét re. A vég sõ szö veg már csak az 
el sõ vál to zat négy el sõ so rát és elõ zõ-
leg kü lön bö zõ he lye ken el szórt négy 
má sik so rát tar tal maz za: „a tea il la ta / 
a fe le ség il la ta / a be csü let il la ta / a ha-
lál il la ta / töb bé-ke vés bé / köz lé keny / 
és / nem el adó /.” Az ön szer kesz tés és 
az ön zá rás ré vén a vers egy tisz ta és szi-
go rú er kölcs to vább nem sû rít he tõ pár-
la tá vá ala kult, a fel szín re „szi vár gott” 
szer ke zet re csu pa szo dott.

A kö tet bo rí tó ján és bel se jé ben két-
szer sze rep lõ port rét a köl tõ rõl egy 
dél-ko re ai ba rát ja ké szí tet te. Alá írá sa 
sze rint 1996-ban ké szült, ami ta lán 
azt is je lent he ti, hogy a köz bül sõ za va-
ros és fel for dult idõk fö lött Bí ró mint-
egy vis  sza nyúlt egy ko ráb bi, hig gad-
tabb és mas  szí vabb ön ma gá hoz; esze-
rint az ASIA nem csak a sza kí tás (a 
TRAKTÁ-hoz vi szo nyít va), ha nem a 
foly to nos ság je gyé ben is kap cso ló dik 
a ko ráb bi pe ri ó du sok egyik el ága zá sá-
hoz. Az arc kép meg is mé telt köz lé se 
nem éb resz ti a narcisztikus tet szel gés 
gya nú ját; a köl tõ egy olyan én jé nek áb-
rá zo lá sát vál lal ja ér vé nyes nek, amely-
 lyel tar tó san azo no sul ni tud, s kép má-
sát me di tá ci ós tárgy nak ja va sol ja.

(Hungarovox Könyv ki adó, 2003–2005)
Csû rös Mik lós

Éle tek rõl és vi lá gok ról
(Füzi Lász ló: La kat lan Szi get; 

Masz kok, terek…)

Ha az imén ti két cím hez még hoz-
zá ves  szük A Sem mi Közelébent, hét 
év ter mé sét gon dol hat juk vé gig, Füzi 
Lász ló tol lá ból. Há rom könyv, me lyek 
oly szo ro san kap cso lód nak ös  sze, mint-
ha egy szer re je len tek vol na meg. Azo-
nos, de leg alább is ha son ló stí lus- és té-
ma vá lasz tás jel lem zi õket, ta lán csak 
tech ni ká ját, mû fa ját te kint ve kü lö nül 
el a Sem mi kö ze lé ben, mely va ló ban 
ko moly, iro da lom tör té ne ti ta nul mány.

Idõ rend ben a La kat lan Szi get az 
el sõ, Füzi Lász ló el ne ve zé se sze rint, 
Nap ló 1997-bõl, s szo ros gon do la ti ka-
pocs fû zi ös  sze a leg fris sebb, 2005-ös 
Masz kok, te rek kel. Az elõb bi, sza bad 
gon do lat áram lás né mi leg meg re keszt-
ve, be sza bá lyoz va hat fõ cím alá (A Bel-

sõ Tér rõl, Az uta zó, Köny vek és mon-
da tok, Könyv hét, Me di tá ció, Tö meg). 
Hogy mit rejt a könyv cí me, mi is ez a 
szi get, már az el sõ ol da la kon ki de rül.

„Bel sõ Tér”. Rend kí vül komp li-
kált, min den em bert töb bé-ke vés bé 
ki töl tõ ér zel mi, gon do la ti te rep, va la-
mi meg fog ha tat lan, az em be ri ség ál-
tal még nem kel lõ mér ték ben is mert, 
mond hat ni fel de rí tet len, ta lán fel de rít-
he tet len te rü let, a tu dat vi lá ga, mely 
a leg na gyobb és leg kü lö nö sebb rej-
tély. Amit ma gunk ban hor dunk, csak 
mi is me rünk, azt his  szük, hogy irá nyít-
juk – pe dig ki tud ja –, ez le het az a 
„La kat lan Szi get”, mely nek ku ta tá sa, 
vizs gá lá sa egye sek nek élet prog ram, 
egy „hely”, aho va me ne kül ni le het, 
tá vol min den tõl és min den ki tõl, el vo-
nul tan. „A gon dol ko dás he lyé nek és 
a me di tá ció ön ma gá ba for du lá sá nak 
metaforája…” Ez va ló ban iz gal mas ki-
in du ló pont .

Az iga zi nap lói hang ne met Ger le 
Mar git (Álom) és Ko vács And rás Fe-
renc (Be szél ge tés) kap csán ta pasz tal-
hat juk meg iga zán, s még in kább a 
(Pusztítás)-ban, mely az em be ri nem tö-
rõ döm ség, gyö kér te len ség, kö zöny és 
saj nos bu ta ság fáj dal mas meg ta pasz ta-
lá sá nak ad ja hû tük rét. Aki mind ezen 
em be ri gyar ló sá gok el len ha da ko zik, 
sok szor csak vesz tes le het. A bel sõ 
tér rõl va ló gon dol ko dás a (Szeretet)-
tel zá rul, mely nek gon do la tai Balassa 
Pé ter „szi ge tét” mos sák kör be. Ez zel 
egy vi lág le zá rul, s kö vet ke zik (Az 
utazó)é.

Füzi ti pi ku san az az író, aki iro da-
lom tör té né szi bõ ré bõl so ha nem tud 
egy pil la nat ra sem ki lép ni, írás köz-
ben ezer in for má ció, adat ka va rog a fe-
jé ben, me lyek irá nyít ják, ve ze tik gon-
do lat me net ét, s akár ön ma gá ról, akár 
egy táj ról ír, min dent idé ze tek kel, uta-
lá sok kal tá mo gat meg. Min dent elénk 
rak va, csak bó lo gat ni tu dunk, a to vább-
gon do lás pe dig már oly mes  szi re vin-
ne, hogy el von na a tör té net tõl.

„Az uta zó. Ha le írom a szót: azon-
nal Cs. Sza bó Lász ló ra gon do lok” – 
mond ja Füzi, s ez alap ve tõ en meg ha-
tá roz za a kö vet ke zõ írá sok han gu la tát. 
A prob lé ma nem túl egy sze rû, meg ol-
dá sa ke ve sek nek si ke rül. Ho gyan le het-
ne nem csak eb be-ab ba be le kap va utaz-
gat ni, ha nem fel tár ni, meg ta pasz tal ni, 
vagy leg alább meg érez ni an nak a vi lág-
nak az „egész”-ét, ami már nincs, el ve-
szett, el tûnt, vagy csak rejt ve ma rad. 
Ben nünk ele ve nen él, lát ni akar juk, 
amit el kép zel tünk, s ha ez nem si ke rül, 
csa ló dot tan té rünk ha za, meg ál la pít va, 
hogy ez már nem az a vi lág, olyan 
már nem is lesz, pe dig va ló já ban fo gal-
munk sem le het ró la, mi lyen is le he tett 
az a hõn áhí tott vi lág. Leg in kább Gö-
rög or szág bû vö le té ben tör het nek ilyen 
gon do la tok az uta zó ra, ahon nan ke ve-
sen tér nek ha za – a kul tú ra meg szál lott-
jai kö zül – elé ge det ten. Mit is kap hat 
az, aki gon do lat ban már be ba ran gol ta 
az el kép zelt cso dát. A Köny vek és mon-
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da tok még egy ide ig el me reng e meg-
fejt he tet len kér dé sen, majd ol vas mány-
él mé nyek hez fû zõ dõ ér zel mek rõl ol-
vas ha tunk. Závada Jadvigája, Sán dor 
Iván Zug ló ja, Ré vész Sán dor Aczél-
könyve és Ná das Pé ter írá sa a könyv-
rõl, Tol nai Ot tó Palicsa, Vá sár hely, 
Géczi Já nos Veszp rém-ké pe, Vekerdi 
Lász ló mû vei, Veránka vi lá ga – me-
ren gés re, em lé ke zés re, gon dol ko dás ra, 
kér dés fel te vé sek re in dí tó moz za na tok, 
pil la na tok egy év ese mé nye i bõl. Kü-
lön ál ló szi ge tek üt kö zé se i nek és ös  sze-
ta lál ko zá sa i nak ered mé nyei. Ahogy a 
be ve ze tõ so rok ban ol vas hat tuk: „A ma-
gam szi ge té rõl  azon ban az uta zá sok 
köz ben sem lé pek ki: más szi get la kók-
kal ta lál ko zom, olya nok kal, aki ket be-
csü lök, akik szin tén a ma guk szi ge tén 
él nek: meg le het, azért is be csü löm 
õket, s ta lán õk is en gem, mert rá ta lál-
tunk a ma gunk vi lá gá ra, meg te rem tet-
tük a ma gunk szi ge tét.”

Füzi azon ki je len té sé rõl azon ban 
ér de mes vol na vi tát nyit ni, mely sze-
rint ma már nem lé tez nek „az egész 
éle tet meg ha tá ro zó, egzisztenciális… 
élmények és dön té sek”, csak a „kö-
zeg” ál tal ki ala kí tott pá lya. 

Ha pon to sak aka runk len ni, a 
könyv min den fe je ze te ugyan ar ról 
szól: egy író bel sõ vi lá gá ról, szi ge té rõl 
– ahogy õ ne ve zi, mely nek lé te alap ve-
tõ en ol va sás füg gõ, könyv füg gõ, gon-
dol ko dás füg gõ, s ez a lét meg kö ve tel-
ne va la mi nor má lis kör nye ze tet is, nyu-
gal mat, egy olyan kö ze get, me lyet el-
ve szett nek hisz. Aki nem ér ti meg azo-
kat az in tel lek tu á lis él mé nye ket, me-
lyek egy írás ra „kár hoz ta tott” ol va só 
örö mét okoz hat ják, ele ve re mény te le-
nül in dul e könyv szü le té si kö rül mé-
nye i nek meg ér té sé ért. Ez a kul tú rá ba 
be ágya zott vi lág szem lé let süt mind há-
rom kö tet bõl. Az el kö te le zett iro da lom-
ba rát, hi va tá sos szem lé lõ dõ vi lág ba ki-
ve tett bo lyon gá sa i nak tük re. 

Van úgy, hogy va la ki nek az alak-
ja egy fo ga lom mal vá lik azo nos sá az 
agyunk ban. Füzi Lász ló szá má ra Ilia 
Mi hály ma ga a Kí ván csi ság. Ez a gon-
do lat a La kat lan Szi get bõl át hul lám-
zik a Masz kok, te rek be is, ahol a (Le-
gen dák he lyett – Ilia Mi hály ról) c. írás 
tisz tel gés a sze ge di böl csész kar le gen-
dás ta ná ra elõtt. Nagy do log, ha egy ta-
nár a sze mé lyi sé gé vel el éri, hogy hall-
ga tói még év ti ze dek múl tán is tisz te-
let tel te kin te nek rá, a szo bá já ban le zaj-
lott va la mi ko ri be szél ge té sek em lé ke-
it pe dig bol do gan idé zik.  

A Me di tá ció min den írá sa, gon do-
la ta Né meth Lász ló és Milan Kundera 
kö rül fo rog – (Né meth Lász ló és 
Milan Kundera?, Komp ro mis  szu mok, 
Ne vek és moz du la tok, Tisz ta ság és 
sze xu a li tás, Kü lön bö zõ sé gek, Túl az 
irodalmon). A vi lá gok, me lye ket mû-
ve ik ben fel tár tak, men  nyi re kü lön böz-
nek, men  nyi ben ha son lí ta nak, mik a 
pár hu za mok, mi vá laszt ja el õket? Nõ-
alak ja ik azo nos sá ga vagy kü lön bö zõ-
sé ge mi ben rej lik? Ezek a kér dé sek 

fog lal koz tat ják Füzit. A Né meth Lász-
ló irán ti ra jon gás nem csak e kö tet-
nek, de Füzi Lász ló min den mun ká já-
nak alap mo tí vu ma. „A ren ge teg mon-
dat kö zött, me lyet le írt, egyet len sincs, 
ame lyik nek ne len ne tét je” – ír ja. Né-
meth Lász ló a vi szo nyí tá si pont, min-
den az õ gon do la ta in ke resz tül tör té-
nik, fo gal ma zó dik meg. 

Va la ki más nak a gon do la ta vá lik fo-
gó dzó vá, va la ki más nak a vi lá ga nyújt-
ja a hát te ret (A tömeg)ben is, ahol az 
anya be teg sé gét az író csak Canetti 
mon da ta i val tud ja meg él ni. Sza vak, 
me lyek kor lát ként mû köd nek egy éle-
ten át, me lyek min den pil la nat ra, tör-
té nés re ad nak va la mi lyen ma gya rá za-
tot – hogy egész pon to sak le gyünk, 
ma gya rá za tot nem nyúj ta nak, csak té-
nye ket rög zí te nek, me lye ket ma gunk 
nem biz tos, hogy meg mer nénk fo gal-
maz ni, vagy ki mer nénk mon da ni –, 
ezek a sza vak lesz nek Füzi vi lá gá nak 
leg fon to sabb kel lé kei. Tá ma szok a 
pusz tu lás ról, tö meg rõl, uta zás ról, írók-
ról stb. meg fo gal ma zott gon do lat kez-
de mé nyek hez. 

„S a ma gam iden ti tá sa?” – te szi 
fel a kér dést szer zõnk a kö tet vé gén. 
„Nem tar tom ma gam irodalmárnak… 
A … magam mun ká já val kap cso la-
tos ké te lyek nem en ge dik meg, hogy 
a kí nál ko zó sze re pek egyi ké vel vagy 
másikával … azonosuljak, mi köz ben 
min dent meg te szek ér tük, va la mi el is 
ránt tõlük… Identitásom, ha van, csak 
eb ben a foly to nos vib rá lás ban – me ne-
kü lés ben? – ra gad ha tó meg, a ki vá lás 
és az el me rü lés egy mást kö ve tõ kí sér le-
te i ben. Öröm nek és te her nek en  nyi ta-
lán elég is…” – ír ja.

A Masz kok és te rek ben szin te ugyan-
azok a té mák ke rül nek elõ, mint a La-
kat lan Szi get ben. Az uta zás, Né meth 
Lász ló, Ilia Mi hály, Vekerdi Lász ló. 
Az in dí tás azon ban itt sok kal sze mé lye-
sebb, sok kal in kább „naplóibb”, mint a 
La kat lan Szi get ben. Õszin te val lo más a 
múlt ról, gye rek kor ról, ne héz sé gek rõl, 
ar ról a bi zo nyos má sik vi lág ról, ahol 
„még volt já ték”, a tér rõl, mely fon tos 
volt, s amely nek he lyén szin tén egy má-
sik tér áll, mely ben lak ni kell.

A Kecs ke mét Fõ te re – és ami kö rü-
löt te van, tisz tel gés Kecs ke mét elõtt, 
óda a „sze rel me tes” vá ros hoz, mely ép-
pen húsz éve fon tos tér írónk éle té ben, 
egy hely, me lyet ta lán már ott ho ná nak 
tud te kin te ni, s va ló ban van ab ban va-
la mi, hogy egy hely hez leg alább olyan 
sze re tet tel le het ra gasz kod ni, mint egy 
em ber hez.

A Fi ren ze – Ró ma – Ná poly – Tö-
re dé kek egy úti rajz ból hû en vis  sza ad-
ja a ko ráb bi ak ban tár gyalt ér zést, azt 
a csa ló dott sá got, amit a gon do lat ban 
uta zók érez het nek egy sze mé lyes ta-
lál ko zás al kal má val. Csak itt a hely-
szín nem Gö rög or szág, ha nem Itá lia, 
ahol nem csak a re ne szánsz cso dá kat 
ne héz fel tár ni, de Márai gon do la ta i val 
is meg kell bir kóz ni, aki már itt járt 
és min den el mond ha tót el mon dott ab-

ban a re mek stí lus ban, ami-
ért sze ret jük. De va jon meg-
bo csát hat juk-e ma gunk nak 
a le mon dást, s an nak az el-
vesz té sét, mely egy élet re 
se gít ség ként sze gõ dött mel-
lénk – a beleélõképességet, az ál mo do-
zás örö mét és áb ránd ját? „Ez az egy 
hét meg tör tént ve lem, de a vi lá gom ból 
nem moz dí tott ki, ta lán azért nem, mert 
egy hét tör té né sei, él mé nyei, ta pasz ta-
la tai már nem is te he tik ezt meg. A 
mi éle tünk már na gyon erõ sen a min-
den na pi élet be ideg zõ dé se in nyug szik, 
ezért nem is le het ki lép ni be lõ le, vagy 
ha még is kí sér le tet te szünk er re, ak kor 
ép pen a be ideg zõ dé sek hi á nyoz nak elõ-
ször.”

A Masz kok, te rek ben Füzi sa ját sza-
va i val mond ja ki azt, amit már a La-
kat lan Szi get ol va sá sa kor is meg érez-
het tünk: „…úgy ér zem nem az ol vas-
má nya im ról, ha nem ma gam ról kel le-
ne be szél nem. Az iro dal mi pél dák idé-
zé sét még is el ke rül he tet len nek tar tot-
tam, mert ami meg tör tént ve lem és ben-
nem, az az iro dal mon ke resz tül tör tént 
meg, ezért a je len ség elõ hí vá sa is csak 
iro dal mi szö ve gek se gít sé gé vel tör tén-
het meg.” Ez az, amit szer zõnk ’98-
ban még nem je len tett ki en  nyi re ha-
tá ro zot tan. Itt már a fel há bo ro dás is 
egy ér tel mû en fel szín re tör, sem mi idé-
zet, csak a sze mé lyes vé le mény egy 
kor szak ról, mely nek a meg ha tá ro zá sa 
min den szem pont ból ne héz (A „kul tú-
ra jel zõ je” és a „fon  nyadt ér tel mi sé gi-
ek”). A rend szer vál tás idõ sza ká ról van 
szó és az az óta el telt évek rõl, a sza ka-
dék ról, mely bi zo nyos te rü le te ken érez-
he tõ. Aki nek fo gal ma sincs a kul tú rá-
ról, az azt hi szi, min den pénz a „kö-
rü löt te” leb zse lõ nap lo pók ra megy el, 
aki nek pe dig erõs kö tõ dé se van hoz zá, 
lát ja, hogy a hely zet tar tó san re mény te-
len. Mi a te en dõ, mit kel le ne ki ta lál ni, 
ho gyan le het ne ki hasz nál ni „a kul tú rá-
ban ér vé nye sít he tõ sa já tos pi a ci vi szo-
nyok”-at? Nem egye di je len ség, hogy 
egy a kul tu rá lis fo lya ma to kat „be lül-
rõl” lá tó em ber el ke se re det ten ki ro han 
a lá tott je len sé gek, fo lya ma tok, rossz 
irá nyok el len. Az vi szont már sok kal 
ke vés bé meg szo kott né zet, mely sze-
rint a tö meg kul tú ra és az ún. ma gas 
kul tú ra egy re „kö ze lebb ke rül” egy-
más hoz. En nek meg vi ta tá sá ra ez a rö-
vid írás sem mi kép pen nem al kal mas, 
bár va ló szí nû leg nem egy kon fe ren cia 
fog lal ko zott mos ta ná ban ha son ló kér-
dé sek kel. Füzi üres tér nek ne ve zi azo-
kat a tünetegyütteseket, ame lyek kel 
kap cso lat ban „nem mu tat ko zik meg ol-
dás”. „Nos, az üres tér ki fe je zést szin te 
va la men  nyi kul tu rá lis rész te rü let kap-
csán hasz nál hat juk: nem tör tént meg 
a szak mai szer ve ze tek át ala ku lá sa.” 
En nek a prob lé má nak, úgy tû nik, min-
den ki tu da tá ban van, a meg ol dás ke re-
sés, a vál toz ta tás igé nye gyak ran fel tû-
nik kü lön bö zõ fó ru mo kon, csak ép pen 
az ered ményt nem lát ja sen ki, mert  a 
meg ol dás fá zi sa va la hogy ki ma rad. 



80

Fon tos pil la na ta volt a 
ma gyar iro da lom nak, mi-
kor meg je lent Es ter házy 
Pé ter Ja ví tott ki adás cí mû 
köny ve. Nem is le he tett 
nem ref lek tál ni rá, hisz oly 

erõ, düh, an  nyi õszin te ér zés tör ki „be-
lõ le”, hogy meg kö ve te li a fi gyel met. 
Füzi Lász ló egy 1997-es ÉS-ben meg je-
lent cikk re vá la szol va szó lít ja meg Es-
ter házyt, egy rend kí vül sze mé lyes han-
gú írás sal. Jó lett vol na, ha töb ben is ha-
son ló mó don re a gál tak vol na e re gény 
meg je le né sé re, hisz nem volt mos ta ná-
ban olyan könyv, mely nek meg szü le té-
se en  nyi gyöt rel met oko zott vol na író-
já nak. 2002-ben lá tott nap vi lá got a hír, 
hogy Es ter házy Pé ter ap ja, Csa ná di né-
ven, III/III-as ügy nök volt. Aki rög tön 
ak kor be le kép zel te ma gát Es ter házy he-
lyé be, va ló szí nû leg érez te, hogy ez az 
in for má ció olyan hely ze tet te rem tett 
kö rü löt te, mely bõl nem na gyon le het 
ki kec me reg ni. Rá kel lett jön nie, hogy 
tisz te let tel kö rül ra jon gott édes ap ja egy-
ál ta lán nem az volt, aki nek õ lát ta és 
gon dol ta. Va ló szí nû leg lát ta elõ re, 
hogy emi att töb ben el for dul nak majd 
tõ le, kí nos je le ne tek fõ sze rep lõ je lesz, 
de ez mind nem szá mít ah hoz a lel ki 
te her hez ké pest, amit ezek után ci pel-
nie kell. Az egyet len le he tõ ség, mely 
meg en ged te a to vább lé pést/élést, az 
volt, amit õ tett. Ki ír ta ma gá ból, úgy, 
ahogy más nem mer te és nem tud ta vol-
na. Füzi na gyon jól lát ja, hogy mi volt 
a va ló di tét:„…a va ló di kér dés az volt, 
hogy író ként, meg te rem tett vi lá god dal 
Édes apád be sú gói lé té nek nap vi lág ra 
ke rü lé se után tudsz-e lé tez ni.” Hogy 
az írás sza bad dá tesz-e, ne héz kér dés, 
de ez zel min den kép pen egyet tu dunk 
ér te ni: „A meg nyí ló sza bad ság, az, 
hogy be szélsz ar ról, ami rõl nem volt 
szo kás be szél ni, te rem tet te meg a le he-
tõ sé ge i det, min den más csak fo lyo má-
nya ennek…” 

Ér de kes do log lát ni, mi ként ma gya-
ráz za egy író ko ráb bi kö te té nek bi zo-
nyos fe je ze te it, mi ként re a gál a könyv-
rõl meg je lent kri ti kák ra, s ho gyan 
elem zi azt, amit már egy szer meg írt. 
[„(gyõzelem ha van)” – Gon dol ko dás-
tör té ne ti pár hu za mok Jó zsef At ti la és 
Né meth Lász ló vi lá gá ban)] Amint az 
írás ból ki de rül, nem Jó zsef At ti la és 
Né meth Lász ló alak já nak ös  sze kap cso-
lá sa volt a cél, ha nem azok nak a pár hu-
za mos sá gok nak a fel de rí té se, me lyek 
ket te jük gon dol ko dói vi lá gá ban lé tez-
tek. Mind ket ten a hú szas-har min cas 
évek ka o ti kus vi lá gá ban él ték meg a 
szel le mi esz mé lést, nyo mon kö vet ték 
az adott idõ szak szel le mi-tu do má nyos 
tör té né se it, s mind ket tõ jük gon dol ko-
dá sá ban fon tos volt a sza bad ság és a 
rend, eze ket mint „kulcs ki fe je zé se ket 
hasz nál ták” – mond ja Füzi. Ren ge teg 
kér dés kö vet ke zik a le ír tak ból, ezek-
nek egy ré szé re fel te he tõ en A Sem mi 
Kö ze lé ben vá laszt tud ad ni.

A leg hos  szabb írás a kö tet ben a Vi-
lá gok kö zött, mely Füzi sa ját be val lá sa 

sze rint Len gyel And rás ér dek lõ dé se és 
kér dé sei nél kül so ha nem szü le tett vol-
na meg. Bár a mon da tok egy ér tel mû-
en hoz zá szól nak, az õ kér dé se i re vá la-
szol nak, olyan ez az utol só es  szé, mint-
ha ma gya rá za tot pró bál na ad ni mind ar-
ra, amit ko ráb ban a ki sebb írá sok csak 
érin tet tek, vagy akár kap cso lat ba hoz-
ha tó a La kat lan Szi get tel is. Ön val lo-
más ez tel jes mér ték ben, szár ma zás-
ról, csa lád ról, is ko lák ról, ne héz sé gek-
rõl és azok ról az iro dal mi él mé nyek-
rõl, me lyek az egész pá lyát meg ha tá-
roz ták. Olyan ha tá sok vol tak ezek, me-
lyek lát ha tat lan kéz ként ve zet tek egy 
fi a tal em bert egy meg le he tõ sen ne héz 
úton. De amíg a kí ván csi ság meg van, 
meg van min den. 

(Kalligram Ki adó, 1998 és 2005)
Hor váth Nó ra

„Is mer itt en gem va la ki?”
(Lear ki rály

a Gyõ ri Nem ze ti Szín ház ban)

Túl zás nél kül mond ha tom, hogy 
meg le pett a vá lasz tás az idei re per to ár 
lát tán. Shakes peare -t szín pad ra vin ni 
köz tu dot tan ki hí vás, a Lear ki rály pe-
dig az egyik leg na gyobb fel adat a ren-
de zõk szá má ra. A gyõ ri szín ház ese té-
ben a kö zön ség el vá rá sát sem hagy ha-
tom fi gyel men kí vül, hi szen hos  szú 
évek óta az egy re in kább ze nés da ra-
bok vi lá gá ban el té ve lye dett ki szol gá-
ló szín ház po li ti ká já hoz szo kott. Az ar-
cha i kus szö veg, a mély fi lo zó fi ai tar ta-
lom min den képp ak tív be fo ga dást igé-
nyel a né zõ tõl. Ács Já nos már má sod-
szor ren dez te meg a da ra bot Vö rös mar-
ty Mi hály és Mé szöly De zsõ for dí tá sá-
nak fel hasz ná lá sá val, ez út tal a Gyõ ri 
Nem ze ti Szín ház szín pa dán. Bár a szö-
veg erõ sen át dol go zott, még is klas  szi-
kus for dí tást hasz nált a ren de zõ; ugyan-
ak kor a be fo ga dást se gí tet te Lear mo-
no lóg ja i nak han gos gon do la tok ká tör-
de lé se és is mét lõ dé se, va la mint a szín-
pad vi zu á lis ele me i nek meg ha tá ro zó 
hasz ná la ta.

Le eresz ke dik a sú lyos vas füg göny, 
az el sõ, amit ész re ve szek, a ha tal mas, 
vas tag kar tonjel me zek. Csak ké sõbb fe-
de zem fel az is mert ar co kat a ro busz-
tus kö ve ket je lö lõ ka bá tok csú csán. 
Gyarmathy Ág nes jel me zei az egész 
elõ adás alatt do mi náns jel ként mû köd-
nek. A kosz tüm tö ké le te sen il lesz ke-
dik Menczel Ró bert re du kált, de an nál 
mo nu men tá li sabb dísz let ele me i hez, va-
la mint a Matrix cí mû film bõl is mert 
misz ti kus ze nei dra ma tur gi á hoz. Az 
elõ adás nonverbális ele mei ta lán elõ-
ször ural ták en  nyi re a gyõ ri szín pa dot, 
a ha tal mas szín pad nyí lás most meg mu-
tat ta iga zi mély sé ge it. „Ti mind kõ em-
be rek vagy tok”– mond ja el sõ meg szó-
la lá sá ban a Leart ját szó Gá ti Osz kár, 

amit a kar ton ka bá tok vi zu á li san is egy-
ér tel mû vé tesz nek. Elõ ször a ki ta ga-
dott Cordelia, majd a szám ûzött Kent 
ve ti le a sú lyos, föl dig érõ ka bá tot, a bi-
ro da lom fel osz tá sa után vé gül min den-
ki meg sza ba dul a bé ní tó te her tõl. Lear, 
bár kri ti kát gya ko rol ud va rá ra, a jel me-
zek ön kén tes le ve té se – az or szág fel-
osz tá sa után – egy ben a ki rály des po tiz-
mu sát is je lö li. Lear kel lé ke i ben os tor-
ral, ku tyák kí sé re té ben je le nik meg az 
elõ adás kez de tén, amit ké sõbb Goneril 
bir to kol. A há rom lány jel me zei leg in-
kább a „dark” kul tú ra dö gös fé tis ru há-
i ra em lé kez tet nek, amit a sö tét smink 
és a kü lön le ges gond dal el ké szí tett fri-
zu ra tesz tel jes sé. Edmund, Oswald és 
Kent szin tén a Matrix cí mû film ben is 
hasz nált szi go rú, fe ke te lakkbe té tes 
sze re lé se ket vi se li. Sõt, a fél test vér kör-
me it fe ke té re fes tet ték, Oswald pe dig 
a má so dik fel vo nás ban „neopunkként” 
lép szín pad ra. 

A kö zön ség so ra i ban fel te he tõ en 
töb ben is lát ták a má ra kul tusz film mé 
vált Matrix cí mû alkotás(okat), amely 
fi lo zó fu sok so rát kész tet te re cen zi ó ra. 
(Ám aki nem lát ta a fil met, az sem ma-
rad a re cep ció vesz te se, hi szen a jel me-
zek így is egy ki ber ne ti kus tér be ka la-
u zol ják a né zõt.) Slavoj Zizek A túl-
zá sok igaz sá ga cí mû ta nul má nyá ban 
Jacques Lacanra hi vat koz va ar ra mu-
tat rá, hogy a Matrix a „nagy Má sik”-
nak ne ve zett, a tu laj don kép pe ni szim-
bo li kus rend; a há ló zat, amely a va ló sá-
got struk tu rál ja szá munk ra. Eb ben az 
ér te lem ben Lear nem tesz mást, mint 
fel bo rít ja a szim bo li kus ren det, amit 
ere de ti leg õ ma ga, „az Apa” képviselt. 
A rend szert a pat ri ar chá lis ér té kek mû-
köd te tik, amit a ki rály a bi ro da lom fel-
osz tá sá val tel je sen ös  sze za var. A kér-
dés, hogy mi ért te szi? Sem a da rab, 
sem a gyõ ri elõ adás nem ad er re konk-
rét vá laszt; az in do ko lat lan ság fel éb-
resz ti a gya nút, hogy egy vég ze tes kí-
sér let rõl van szó. Lear már az elõ adás 
kez de tén ki áb rán dult, az ud var ra mért 
kri ti ká ja („kõ em be rek vagy tok”) két ke-
dõ vé tesz: ha en  nyi re bi zal mat lan, va-
jon mi ért mond le a ha ta lom ról? Rá adá-
sul két igaz em be rét (Cordeliát és Ken-
tet) ta szít ja el ma gá tól, mi köz ben kí-
gyó kat me len get a keb lén (a kül se jük-
ben is a csú szó-má szók ra em lé kez te tõ 
Gonerilt és Regant). A bal lé pé sek ro ha-
mo san so dor ják Leart vesz te fe lé, az ir-
re á li san rossz dön té sek so ro za ta még-
is gyanakvóvá te szi a be fo ga dót. A ki-
rály sa ját stá tu sá val ját szik, még pe dig 
a pat ri ar chá lis tár sa da lom fel té tel ének, 
a leg alap ve tõbb szim bo li kus rend szer-
nek: a nyelv nek a se gít sé gé vel. Ács Já-
nos ren de zé sé ben a test tõl el vá lasz tott 
bel sõ han gok, Lear be ját szott gon do la-
tai is ezt a ki áb rán dult, vég ze tes já té-
kot tá maszt ják alá. Az elõ adás nem vár-
ja meg, amíg a két idõ seb bik lány meg-
ta gad ja ap ját – Lear már a leg ele jén ér-
zé ket len (kõ) em be rek rõl be szél, akik 
nem tisz te lik a rend szer irá nyí tó ját 
(Lear: „Is mer itt en gem va la ki?”). Sõt, 


