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Fölfedett meg csonkulás
és rej tõzködés

(Lengyel And rás
új Jó zsef At tila - köny vérõl)

Leg utóbb 1997-ben ír tam Len gyel
And rás ról, még pe dig ak ko ri, Jó zsef 
At ti lá ról szó ló ta nul mány fü zé ré rõl: 
A modernitás an ti nó mi ái cí mû köny-
vé rõl, s ak kor szám ba vet tem a szer-
zõ ko ráb bi mun kás sá gát is, iro da lom-
tör té né szi bá tor sá gát, kö vet ke ze tes sé-
gét, fi lo ló gu si eru dí ci ó ját és – töb bek 
közt – ezt ír tam: „Len gyel And rás ku-
ta tói ha bi tu sa nem vál to zott, leg föl-
jebb csak az mond ha tó el, hogy a fi lo-
ló gus mel lett sok kal erõ tel jes eb bé vált 
ben ne a gon dol ko dás tör té net re oda fi-
gye lõ, mun ká ja egé szét en nek je gyé-
ben és szel le mé ben meg al ko tó egyé-
ni ség. Bár a ha son la tok min dig sán tí-
ta nak, úgy ér zem és íté lem meg, hogy 
a Jó zsef At ti la-ku ta tók kö zül a fi lo-
ló gus Sza bol csi Mik lós ra és Ta si Jó-
zsef re, a men ta li tás tör té nész Tverdota 
György re, az esz me tör té nész Agár di 
Pé ter re em lé kez tet leg in kább, még pe-
dig úgy, hogy elõ sze re tet tel hi vat ko-
zik a pszi cho ló gia és pszi chi át ria esz-
kö ze it is hasz ná ló Beney Zsu zsá ra és 
Szõ ke György re (nem vé let len, hogy 
a ta nul má nyok iro da lom jegy zé ké ben 
az em lí tet tek ne ve sze re pel a leg több-
ször). A ma gá ról az iro dal mi mû rõl 
mint önál ló po é ti kai lét tel és szem lé-
let tel ren del ke zõ je len ség rõl ér te ke zõ 
ku ta tók ra nem vagy alig hi vat ko zik (ki-
vé telt ta lán csak Sza bol csi Mik lós, Ta-
más At ti la és he lyen ként Né meth G. 
Bé la je lent, azon ban õk is in kább ak-
kor kap nak sze re pet, ha az adott kor-
szak: a két há bo rú kö zöt ti ma gyar iro-
da lom tör té ne té re vo nat ko zó vagy ha-
tá ro zot tan ide o ló gia tör té ne ti meg jegy-
zést tesz nek, ne tán intertextualitásban 
gon dol kod nak).” An nak ide jén föl rót-
tam Len gyel And rás nak, hogy – õt idé-
zem – nem kí ván ta mo nog rá fi á vá „föl-
sti li zál ni” ta nul má nya it, ho lott az én ol-
va sa tom ban dol go za tai al kal ma sak vol-
tak (ma is azok) ar ra, hogy ér te ke zés sé 
áll ja nak ös  sze. 

De, lás suk, men  nyi ben kons tans a 
szer zõ szem lé le te, s mi az, ami még is
vál to zott! Ha csak a név mu ta tó ba kuk-
kan ta nánk be, már ak kor is lát szik, el-
ma rad tak a pszi cho lo gi zá ló iro dal má-
rok, gyak ran ta lál ko zunk azon ban Hor-
váth Iván, Sza bol csi Mik lós, Ta si Jó-
zsef, Tverdota György és Ve res And-
rás ne vé vel. Azt hi het nénk már eb bõl
is, hogy a fi lo ló gi ai és az esz me tör té-
ne ti, iro da lom szo ci o ló gi ai meg kö ze-
lí tés erõ sö dött. Ez igaz is, azon ban
a vo na lak még tisz táb bak, ha to vább
szem lé lõ dünk, ugyan is leg erõ tel jes eb-
ben a fi lo zó fia kép vi se lõ i vel ta lál koz-
ha tunk. Hen ry Berg son, Benedetto 
Croce, He gel, Mar tin Heidegger, Karl 
Jaspers, Kecs ke mé ti György, Kecs-

ke mé ti Pál, Sö ren Kierke gaard, Karl 
Marx, Pauler Ákos, va la mint Rátz Kál-
mán és Wilhelm Reich a leg gyak rab-
ban hi vat ko zott szer zõk. Len gyel And-
rás – mint köny vé nek al cí me is mu tat-
ja – az ér te ke zõ Jó zsef At ti lá ról szó ló, 
az utób bi öt esz ten dõ ben írt dol go za-
ta it gyûj töt te kö tet be „...gondja kél a 
gon do lat ban” cím mel. Mél tány lan dó, 
hogy bár is mét nem mo nog ra fi kus fel-
dol go zás sal ál lunk szem ben, a kis ta-
nul mány mé re tû elõ szó el iga zít ben-
nün ket. A szer zõ el mond ja, hogy a köl-
tõi élet mû vel el len tét ben Jó zsef At ti la 
ér te ke zõi opu sa i nak mos to ha sors ju-
tott, ugyan is már éle té ben meg kér dõ je-
lez ték kor tár sai a köl tõ ide mu ta tó am-
bí ci ó it, ezért va ló szí nû sít he tõ, hogy 
ke ve sebb ilyen jel le gû mun ká ja szü le-
tett, mint amen  nyi fel ké szült sé gé bõl, 
te het sé gé bõl adód ha tott vol na, más-
részt a még is meg írt szö ve gek nem 
vál tak erek lyé vé, mint ver sei, az az szá-
mol nunk kell az élet mû cson ku lá sá val 
vagy leg alább is rész le ges rej tõz kö dé sé-
vel, va la mint azt is tud nunk kell, hogy 
egyes írá sai – mint pél dá ul az „esz té ti-
kai” tö re dék ként nyil vántar tott me ta fi-
zi ká ja – tö re dé kes for má ban ma rad tak 
ránk. Van olyan szö veg, mint pél dá ul 
a Mi ért nem én? cí mû (ab ból az al ka-
lom ból ír ta, hogy nem õt hív ták meg 
a szov jet író kong res  szus ra), ame lyet 
bot rá nyos mó don el tün tet tek, te hát 
csak ke let ke zés tör té ne tét re konst ru ál-
va mint egy kö vet kez tet ni le het csu pán 
ar ra, mi le he tett ben ne.

Az ér te ke zõi szö veg kor pusz azon-
ban – vall ja Len gyel And rás – cson ka-
sá gá ban, rej te zett sé gé ben is igen gaz-
dag, s ki hí vást, fel ada tot je lent a vizs gá-
la ta, amely ben az utób bi idõ ben nagy 
lé pést je len tet tek Tverdota György ku-
ta tá sai, va la mint az újab ban elõ ke rült 
na gyobb men  nyi sé gû kéz ira tos, gép ira-
tos au tog ráf tö re dé kek ho za dé ka, va la-
mint az, hogy Hor váth Iván és mun-
ka tár sai ré vén ezek az írá sok rész ben 
nyom ta tott for má ban, rész ben pe dig 
internetes kri ti kai ki adás for má já ban 
hoz zá fér he tõk. A leg fon to sabb azon-
ban az, hogy meg vál to zott az ér te ke zõ 
Jó zsef At ti la meg íté lé se. 

Len gyel And rás – sze rin tem fö lös-
le ge sen – mint ha sza bad koz na egy ki-
csit, ami kor vá zol ja a ma ga mód sze rét: 
„Ma ugyan is, akár tet szik, akár nem, 
el sõ sor ban a fi lo ló gi ai ter mé sze tû meg-
kö ze lí tés je len ti a jár ha tó utat; ez a 
meg kö ze lí tés az, amely ala pot ad az ér-
tel me zés nek s amely nek hi á nya, mint 
több ször lát hat tuk már, óha tat la nul ir-
re á lis spe ku lá ci ó kat ered mé nyez.” Az 
ér te ke zõ Jó zsef At ti lá ról szól ni azt je-
len ti a szer zõ sze rint, hogy gon dol ko-
dás tör té ne ti fi lo ló gi át kell mû vel nie an-
nak, aki er re vál lal ko zik s a fel adat ne-
héz sé ge ab ból fa kad, hogy az élet rajz-
ban és élet mû ben va ló jár tas ság fi lo zó-
fia tör té ne ti tá jé ko zott ság gal kell tár sul-
jon, olyan „ál lat faj ta” azon ban, amely 
e kö ve tel mé nyek nek egy szer re meg fe-
lel ne, egy sze rû en nincs. Ma rad te hát a 

tá jé ko zó dás, az az a ku ta tó-
nak meg kell ta nul nia mind-
azt, amit az ér te ke zõi ouvre 
ér de mi ér tel me zé se meg kö-
ve tel, ám ami rõl ad dig nem 
volt kel lõ tu dá sa. (Er rõl az 
jut eszem be, hogy ami kor – a nyolc va-
nas évek ben – a kan di dá tu si ér te ke zé se-
met ír tam, Ta si Jó zsef ös  sze ál lí tot ta Jó-
zsef At ti la „könyv tá rát”, s eb bõl tud ni
le he tett, me lyek vol tak azok a kö te tek, 
ame lyek szin te min dig a köl tõ vel vol-
tak, s ma gam ar ra vál lal koz tam, hogy 
eze ket én is el ol va som. Nem volt köny-
 nyû fel adat, pe dig a fi lo zó fi ai ter mé sze-
tû mû vek ol va sá sá ra nem is tö re ked-
tem, csak a szép iro dal mat kö vet tem.) 

Mi ben más az, amit Len gyel And-
rás vé gig gon dol, mint az, amit a Jó zsef
At ti la-ku ta tók ed dig kö vet tek? A szer-
zõ ma ga ad vá laszt kér dé sünk re, ami-
kor jel zi, hogy a szak iro da lom egy ré-
sze úgy gon dol ja, s eb ben a szel lem ben 
vál lal ko zik a re konst ruk ci ó ra, hogy Jó-
zsef At ti la nem csak nagy köl tõ, ha nem
je len té keny gon dol ko dó is volt, aki a 
ma ga te re pén, a mû al ko tás ok vi lá gá-
ban mo zog va, a mû al ko tás ok mi ben-
lé té rõl szól va fi gye lem re mél tót pro-
du kált, az az írá sai, még rö vid tö re dé-
kei is meg ér dem lik és meg érik az erõ-
fe szí tést, amit a kö zöt tük va ló el iga zo-
dás je lent. A gaz da go dó szak iro da lom-
ból a leg na gyobb ösz tön zést Tverdota 
György tõl kap ta Len gyel And rás, aki 
be vall ja, hogy Tverdota írá sai mint 
alap, mint ki in du ló pont hú zód nak meg 
sa ját ku ta tá sai mö gött, egyút tal ki hí-
vást is je lent ve, azon ban nem va la mi fé-
le ellen-„Tverdotát” kí vánt ír ni, hi szen
ez zsák ut cát je len tett vol na, de mint 
ír ja: „A kont ro ver zi ák vé gig gon do lá sa 
és a sa ját ál lás pont meg ala po zá sa azon-
ban szá mom ra az zal az elõn  nyel járt, 
hogy a mun ka egy szer re, egyet len ér-
tel me zé si fo lya mat ban ad ta az ed di gi 
ér tel me zé si gya kor lat hoz va ló kap cso-
ló dást és egy új, még ki nem pró bált 
ér tel me zés le he tõ sé gét.” Lát tat ja a sze-
rin te alap ve tõ kü lönb sé get: Tverdota a 
for rás szö ve ge ket igyek szik azo no sí ta-
ni és ezek fe lõl kö ze lí ti meg a Jó zsef
At ti la-írá so kat, õ pe dig Jó zsef At ti la 
kre a tív tel je sít mé nyét tart ja lé nye ge-
sebb nek, az az a for rás szö ve gek ben elõ-
for du ló ter mi nu sok és té zi sek lát szó lag 
ki csiny át ala ku lá sát, át ér tel me zé sét kö-
ve ti nyo mon, s ezt fi lo zó fi ai kre a ti vi-
tás nak te kin ti. Sa ját ta nul má nya i ról 
azt mond ja, hogy van nak köz tük olya-
nok, ame lyek el sõ sor ban Jó zsef At ti la 
fi lo zó fi ai for rá sa i nak azo no sí tá sá ra tö-
rek sze nek és van nak olya nok is, ame-
lyek már egy új, sa ját te o re ti kus po zí-
ció ki ala ku lá sá nak fo lya ma tát re konst-
ru ál ják, vagy ép pen ma gá nak a po zí ci-
ó nak a ke reszt met szet ét mu tat ják meg. 
Hogy e ta nul má nyok is mét nem áll tak
mo nog rá fi á vá ös  sze, azt az zal ma gya-
ráz za a szer zõ, hogy az ér te ke zõ Jó-
zsef At ti lá ról va ló mai tu dá sunk ma ga 
is fragmentált, s eb ben – lás suk be! – 
iga za van. Is mét sza bad ko zik – fö lös le-



76

ge sen –, ami kor az élet raj zi-
ság szük ség sze rû ség ét in do-
kol ja. A fel te he tõ en „kon-
zer va ti viz mus nak” lát szó 
meg ol dást az zal vé di (sze-
rin tem nem szo rul vé de lem-

re), hogy az élet raj zi ada tok ban ér tel-
me zést meg kön  nyí tõ esz közt lát, mert 
a kül sõ élet raj zi adat és a szö veg a va-
ló sá gos gon dol ko dás tör té ne ti fo lya mat-
ban min dig ös  sze tar to zik, „s ezt a va-
ló sá gos ös  sze füg gés ren det leg föl jebb 
egy-egy ér tel me zé si is ko la mód szer ta-
ni lo gi ká ja te kint he ti sem mis nek”. Ma-
gam is egyet ér tek ez zel, s úgy gon do-
lom, en nek ho za dé ká ról va ló ban kár 
lett vol na le mon da ni!   

Len gyel And rás ta nul má nyai azon-
ban – min den sza bad ko zá sa el le né-
ben is – egy sé ges, ho mo gén egé szet 
al kot nak, ugyan is az 1928 és 1937 
kö zött írott ér te ke zõ jel le gû szö ve ge-
ket egyet len szö veg kor pusz nak te kin-
ti, s így meg ál la pít ja, új ra és új ra bi-
zo nyít ja, hogy föl tû nik a bel sõ át ala ku-
lás, az ér te ke zõi po zí ció szin te ál lan dó 
vál to zá sa, egy faj ta „gon dol ko dói áll ha-
tat lan ság”, mely az ön kor rek ció ál lan-
dó el mé lyí té sét je len ti, így iga zi fi lo-
zó fus ként nyil vá nul meg a köl tõ. Sza-
va it bi zo nyí tan dó idé zi Jó zsef At ti lá-
nak egyik, Né meth Lász ló val po le mi-
zá ló, az Em ber és sze re pet glos  szá zó 
föl jegy zé sét: „Nincs sú lya an nak, amit 
mond, – mint ami kor a szi va ros ki je-
len ti a ká vé ház ban: Hja, nem igen le-
het meg is mer ni a dol go kat úgy, ahogy 
van nak? Kant is ezt mond ja és ál ta lá-
ban a fi lo zó fu sok – de azért gon dol ják 
meg, hogy a fi lo zó fu sok nem csak azért 
azok, mert gon dol kod nak, idõn ként 
min den ki meg te szi ezt, ha nem azért, 
mert a gon do la tot sú lyá val együtt eme-
lik föl” (140. szá mú, cím nél kü li tö re-
dék az internetes kri ti kai ki adás ban; 
nyom ta tás ban még nem je lent meg). 
Len gyel úgy vé li, e me ta fo ra mé lyen 
jel lem zõ Jó zsef At ti la ér te ke zõ szö ve-
ge i re, rá ugyan is va ló ban jel lem zõ, 
hogy: „gond ja kél a gon do lat ban”, 
ezért lett ép pen ez az öndefinitív vers-
sor a könyv cí me, mert – su gall ja Len-
gyel And rás – Jó zsef At ti la min dig va-
ló di prob lé mák ról szól s ami a leg lé-
nye ge sebb: szem be néz ve lük.

Lás suk rö vi den, mi lyen prob lé-
mák kal néz szem be a köl tõ, s eze ket
hogy ér tel me zi szer zõnk! Az el sõ ta-
nul mány („…s én meg ke rül tem ér te 
a vi lá got”) az ab szo lú tum prob lé má-
ját vizs gál ja, Ta más At ti la elõ adá sá-
ból in dul ki, amely sze rint az is ten ség 
he lyét a ké sõi ver sek ben az üres ség, a 
hi ány, a sem mi fog lal ja el. Ezt az utat 
lát tat ja Len gyel And rás is, csak nem a 
ké pi, motivikus elem zés fe lõl, ha nem a 
gon dol ko dás tör té net esz kö ze i vel, az az 
meg ke re si a két nyelv – a köl tõi és ér te-
ke zõi – érint ke zé si pont ja it. Utal ar ra,
hogy a fi a tal köl tõ már egye te mis ta-
ként hall ga tott fi lo zó fi át 1924/25-ben 
Bar tók György tõl és ol va sott is fi lo zó-
fu so kat (Berg sont, Nietzschét). Ne kem

nem meg le põ ered ményt mu tat a dol-
go zat ös  szeg zé se (ma gam mo tí vum tör-
té ne ti vizs gá la tok alap ján ju tot tam el 
ide), ami kor meg ál la pít ja, hogy a ko-
rai ver sek Is ten-ké pe és a ké sei ver sek
Is ten-té te le zé se egy fé le ke rü lõ út meg-
té tel ének látsz hat, va ló já ban „az is mét
sze mé lyes Is ten ként föl fo gott ab szo-
lú tum a ké sei ver sek ben már mi nõ sé-
gi leg más, mint a ko rai vi szony volt: 
az ab szo lú tum té te le zé sé nek lel ki igé-
nyét im már a ki üre se dett ség ér zé sé nek 
rög zü lé se kí sé ri”. Az ab szo lú tum ról 
va ló gon dol ko dá sá ban – mes te ré hez, 
Pauler Ákoséhez mér ve – új az ön lét
és az exisztencia ter mi nus kö zép pont-
ba ál lí tá sa.  Az utób bi fo gal má ról írott 
dol go za tot ép pen a Mû hely kö zöl te, s 
lé nye ge sze rint azt mu tat ja meg, hogy 
He gel és Kierkegaard mel lett ott van 
mö göt te Jaspers ha tá sa. Utób bit – bi-
zo nyít ja Len gyel – Vá gó Már ta köz ve-
tít het te, aki 1927-ben a nyá ri sze mesz-
tert Heidelbergben töl töt te s hall gat ta 
Jasperst is. Jó zsef At ti lá nál a fo ga lom 
szin té zis-jel le gû, mint ahogy az a má-
sik: az ön lét ter mi nu sa is. A kö vet ke zõ 
ta nul mány ugyan is ezt: Kierkegaard és 
Jaspers Selbstseinjét épí ti to vább. Len-
gyel And rás itt azt jel zi, hogy Jaspers 
mel lett Heidegger is for rás le he tett a 
köl tõ nek. Nincs ada tunk ar ra, hogy a 
köl tõ ol vas ta vol na a Sein und Ze it so-
ra it, de pár hu za mo san ol vas ha tó a lét
és idõ ön ma ga-lét és a Jó zsef At ti la-tö-
re dé kek ön lét ter mi nu sa. Ol vas hat ta is 
(és min den bi zon  nyal ol vas ta is) a köl-
tõ Heidegger mû vét, hi szen a pé csi fi-
lo zó fia pro fes  szor, Nagy már 1928-ban 
ta nul mányt írt ró la és elõ adást épí tett
rá. Ró la és ha tá sá ról szól a kö vet ke zõ 
mun ka (Jó zsef At ti la fi lo zó fi ai tá jé ko zó-
dá sa és Halasy-Nagy Jó zsef). A kö vet-
ke zõk ben  Az „Ih let és nem zet” nem-
zet-fo gal má ról ér te ke zik a szer zõ, s az 
internetes kri ti kai ki adás sal szem ben 
azt ál la pít ja meg, hogy „itt nem egy
mun ka fönn ma radt frag men tu ma i ról 
van szó, ha nem egy ön kor rek ci ós, ön-
ma gát to vább épí tõ szisz te ma ti kus gon-
dol ko dá si fo lya mat do ku men tu ma i ról, 
mely ben az egyes szö ve gek több gon-
dol ko dá si fá zist do ku men tál nak”.

Ha son ló an iz gal mas, kü lö nö sen az 
Ady-ví zió elem zé se szem pont já ból a 
Jó zsef At ti la „mû vé szet böl cse le ti és 
kri ti kai kí sér le ti prak ti ku ma” cí mû ta-
nul mány, amely egy részt ar ra hív ja fel 
a fi gyel met, hogy a köl tõ nek szin te eg-
zisz ten ci á lis fon tos sá gú volt az ön be-
csü lé se („mint egy lé te jog cí me füg gött 
tõ le”), más részt azt bi zo nyít ja – s jog-
gal –, hogy Jó zsef At ti la ezen írá sok – 
kü lö nö sen az Ady-ví zió – sze rint ko ra 
„nagy kri ti ku sa” volt, olyan tel je sít mény-
 nyel, amely csak Arany Já no sé hoz mér-
he tõ. Len gyel And rás ko ráb ban jel zett 
bá tor sá gát e köny vé ben sem ha zud tol-
ja meg, ugyan is több ta nul mányt szen-
tel a köl tõ „barthás” kor sza ká nak, az az 
an nak az idõ szak nak és azok nak az írá-
sok nak, kap cso lat tör té ne tek nek, ame-
lyek nek ide jé ben a Bartha Mik lós Tár-

sa ság ban te vé keny ke dett, 1928–1930, 
majd im már „má sod szor” 1932 feb ru-
ár já tól 1933 ta va szá ig. Az elõb bi idõ-
szak ra vo nat ko zóan ar ra ke res vá laszt, 
mi jel lem zi gondokodástörténetileg a 
„na rod nyik” Jó zsef At ti lát, a né pi-ur bá-
nus el len tét ki ala ku lá sa so rán, az utób-
bi ese té ben pe dig azt ku tat ja rend kí vül 
fi nom ér zék kel és mél tány lan dó mér-
ték kel, ho gyan szü let he tett meg a más-
fél ol dal ter je del mû kéz ira ta (Jó zsef At-
ti la, Rátz Kál mán és „A nem ze ti szo ci a-
liz mus”, il let ve a má sik dol go zat: Még
egy szer Jó zsef At ti la 1933-as ki sik lá sá-
ról). Ki tû nõ ta nul mány az is, amely a 
Jó zsef At ti la-ku ta tás egy nagy adós sá-
gát pró bál ja meg eny hí te ni, még pe dig 
az úgy ne ve zett Rapaport-levelek ér-
de mi föl dol go zá sát, je len eset ben az 
egyik ér te ke zõ be tét elem zé sét va ló-
sít va meg (A pszi cho a na lí zis mint „az 
ödipusz val lás theológiája”).  Már itt 
szó ba ke rül a freudomarxizmus, mely-
nek kö rül já rá sá ra több ta nul mányt 
szen tel a könyv. A szo ci a liz mus mint 
„em be ri ön tu dat” cí mû ta nul mány 
úgy fog ja fel A szo ci a liz mus böl cse le-
tét, mint Jó zsef At ti la kí sér le tét a szo-
ci a liz mus fi lo zó fi ai új ra ala po zá sá ra. A 
mun ka a mar xi fi lo zó fia ke re te in be lül 
mo zog, s nem Mar xot il le ti bí rá la ta, ha-
nem a bol se viz must (bol se vis tá nak te-
kint ve Le nint is), a má sik ide mu ta tó ta-
nul mány (Az „el sõ fáj da lom ra esz mé lõ 
em ber”) Marx szim bo liz mu sát té te le zi 
és úgy íté li meg, hogy az Jó zsef At ti-
la föl fo gá sá ban „tu da tos”, má sod la gos 
szim bo liz mus, s azt a freudomarxis-
ta köl tõ vé le ke dé se sze rint „vis  sza le-
het for dí ta ni »édes anyanyelvünkre«”, 
vis  sza le het ve zet ni li bi dó-öko nó mi ai 
alap ja i ra. S ami szá má ra kü lö nö sen 
fon tos le he tett: ez zel a vis  sza for dí tás-
sal, vis  sza ve ze tés sel a szim bo li kus tár-
sak va ló sá gos tár sak ká vál hat nak. Már-
pe dig ez az ös  sze füg gés a meg ol dás le-
he tõ sé gét kí nál ta a mar xiz mus ku dar-
cát ész le lõ köl tõ szá má ra.

Ha va la mit na gyon nagy öröm mel 
üd vö zöl tem Len gyel And rás újabb ke-
le tû dol go za ta i ban, az az, hogy egy-
re gyak rab ban for dul a ver sek hez is, 
s nem egy köl tõi szö ve get is ele mez
rend kí vü li be le ér zés sel, per sze, min-
dig úgy, hogy azért az ér te ke zõ köl-
tõn van a hang súly, így azon ban még-
is si ke rül új szem pon to kat ad ni pél dá-
ul az Ül ni, áll ni, öl ni, hal ni ér tel me-
zé sé hez, ami kor a heideggeri vá lasz-
tás vá lasz tá sá nak té zi sét lát ja meg ben-
ne. Ha son ló an iz gal mas ol va sa tát kap-
juk a Vi gasz, a Bá nat és a Bú za cí mû 
köl te mé nyek nek is, mint ahogy min ta-
adó A cso da szar vas fi lo ló gi ai, tex to ló-
gi ai és motivikus meg kö ze lí té se is. Ép-
pen ezért van, hogy ta nul má nyai kö zül 
ne kem az ed dig még nem tár gyalt Az
ol va só sze re pe a köl té szet ben cí mû a 
leg ked ve sebb, amely al cí me sze rint a 
ké sei Jó zsef At ti la egyik meg fon to lá sá-
ról szól, még pe dig a Kosz to lá nyi-kri ti-
ká ból ki in dul va. Ez a ta nul mány már 
azért is na gyon kö zel áll hoz zám mint 
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poétikatörténészhez, mert kan di dá tu si 
ér te ke zé sem nek és A Jó zsef Attila-i 
tel jes ség igény cí mû köny vem nek épp 
ez volt egyik ki in du ló pont ja és hang sú-
lyos sze re pet ka pott aka dé mi ai dok to-
ri ér te ke zé sem ben is. Len gyel And rás 
e mun ká já ban ér tel me zé se i nek szin te 
min den eré nyét föl vo nul tat ja, ami kor 
azt mond ja, hogy Jó zsef At ti la eb ben 
az írá sá ban az ál ta lá nos hermeneutika 
he lyé be a spe ci á lis pszi cho ana li ti kus 
hermeneutikát ál lít ja. Idé zi a köl tõ té zi-
sét: „A köl tõ írás köz ben ol va só is s a 
köl te mény tu dat for má ját, az íz lést, az 
esz té ti kai sza bályt a köl tõ az ol va só ból 
von ja el.” Ez a sa já tos in ver zió kü lö ní-
ti el Jó zsef At ti lát a re cep ció esz té ti ká-
tól. Len gyel And rás több „for rást” is 
tu da to sít, el sõ ként Hor váth Já nos Ma-
gyar iro da lom is me re tek (1922) cí mû
köny vé nek is me re tét (mint tud juk, a 
köl tõ Hor váth-ta nít vány volt a pes ti
böl csész ka ron), va la mint azt, hogy ké-
sõbb el is me rés sel írt a pro fes  szor Ma-
gyar ver sek köny ve (1937) cí mû an to-
ló gi á já ról. A má sik for rás még iz gal ma-
sabb és nem más, mint Bertolt Brecht 
cik ke (A köl tõ ír ja meg az igaz sá got),
amely a Szo ci a liz mus 1935. má ju si szá-
má ban je lent meg, együtt Jó zsef At ti la 
„Új Szel le mi Front” cí mû vi ta ira tá val. 
Brecht ezt ír ja töb bek közt: „Az igaz-
ság fel is me ré se olyan fo lya mat, amely-
ben az író és ol va só együtt vesz részt.” 
A Kosz to lá nyi-kri ti ka így egy szer re 
Kosz to lá nyi ol va só ké pé nek re konst-
ruk ci ó ja és Jó zsef At ti la ol va só-el kép-
ze lé se, s mint ilyen, elõ re utal az utol só
cikk re, A mai köl tõ föl ada tai cí mû re, 
mely 1937. ok tó ber 15-én je lent meg, 
s amely ben töb bek közt ez ol vas ha tó: 
„A köl tõ al kot és ez nem je lent ke ve-
seb bet mint hogy ala kít ja a vi lá got, az 
em be ri vi lá got, az em ber sé get azok nak 
se gít sé gé vel, akik a tár sa dal mi mun ka-
meg osz tás ré vén más sal lé vén el fog lal-
va, úgy osz toz nak a köl tõ te vé keny sé-
gé ben, hogy mû vét sze re tet tel ve szik 
ma guk hoz. Mert a mû nem an  nyi ra a 
mû vész, mint in kább azok ál tal él, akik 
sze re tik a mû vé sze tet s azért sze re tik, 
mert ke re sik az em ber sé get.”

Ol va sa tom sze rint Len gyel And rás 
köny ve mér föld kõ nem csak a Jó zsef 
At ti la-ku ta tás ban, de a szer zõ sa ját
mun kás sá gá ban is, az zá te szi ko he ren-
ci á ja, önál ló ter mi no ló gi á ja, lo gi kus 
gon dol ko dá sa, ala pos fi lo ló gi ai és tex-
to ló gi ai meg kö ze lí té se, én még is, még 
most is vá rom a mo nog rá fi át! 

(Tiszatáj Köny vek, 2005)
Szigeti Lajos Sándor

A tö redék ki csisége
és nagy sága

(Csiki Lász ló: A jós lat)

Csiki Lász ló leg utób bi, 2002-es 
pró za kö te te (Re mény) után né mi képp 
meg lep ve ves  szük ke zünk be a Kor társ 
Ki adó gon do zá sá ban meg je lent új mun-
kát, mely A jós lat cí met vi se li. Már az 
is fur csa, hogy mi ért a pró za kö tet hez 
ha son lí tom, hi szen en  nyi erõ vel ver se i-
hez is mér het ném. A vi szo nyí tás prob-
lé má ja te hát rög tön az el sõ né hány ol-
dal el ol va sá sát kö ve tõ en utun kat áll ja, 
még hoz zá két kér dést sze gez ve a re-
cen zens mel lé nek: egy fe lõl, hogy kell-
e egy ál ta lán vi szo nyí ta nunk, vagy az 
élet mû ben va ló el he lye zést nem (az 
alább ki fej ten dõ) for mai is mér vek 
alap ján kell meg kí sé rel ni, más fe lõl 
– ha már el dön töt tük, hogy vi szo nyí-
tunk, Csiki írá sa it a pró za vagy a vers 
ol da lá ról kö ze lít sük-e. Az el sõ lá tás ra 
szem be öt lõ for mai je gyek ugyan is (rö-
vid, akár be kez dés nyi vagy sor nyi írá-
sok, kör mön font szó hasz ná lat, szo kat-
lan mon dat szer kesz tés, ve lõs, lí ra i an 
le tisz tult ké pek, hely ze tek) gon dol ko-
dó ba ej te nek min ket e kör ben. Ma ga 
Csiki Lász ló – sa ját be val lá sa sze rint – 
nem tesz kü lönb sé get vers és pró za kö-
zött, és eb ben a hoz zá ál lás ban nem a 
lí ra ke re te in túl nyúj tóz ko dó köl tõ, sem 
a köl tõi ba bé rok ra tö rõ no vel lis ta at ti-
tûd je ér he tõ tet ten; Csikinél in kább ar-
ról le het szó, hogy az anyag szá má ra 
írásként ta lál ja meg ma ga szá má ra a 
for mát, va gyis amit õ ír, nem versként
vagy pró za ként je le ní tõ dik meg, ha-
nem iro da lom ként. Ezen a szin ten pe-
dig kár is a mûnemi ho va tar to zá son rá-
gód ni, böl cseb ben tes  szük, ha el fo gad-
juk Csiki írá sa it azok nak, amik, va gyis
rö vid, lé leg zet vé tel nyi tör té ne tek nek, 
ma ra dé kok nak vagy ép pen csí rák nak, 
tö re dé k eknek vagy pa rá nyi egé szek-
nek, ahogy tet szik.

Az író a Na pút fo lyó irat egyik szá-
má ban a Nyár utó cí mû ver sé hez írt 
szél jegy zet ében így ír az új kö tet da-
rab ja i ról: „Fél éve ap róbb tör té ne te-
ket írok A jós lat fõ cím alá. Ami ép-
pen eszem be jut, vagy amit éve ken át 
nem si ke rült ki dol goz nom, de ér de mes-
nek vé lem leg alább az öt le tét meg je le-
ní te ni.” És va ló ban, a kö tet min den da-
rab ja egy-egy job ban vagy ke vés bé ki-
fej tett öt let. Ta lá lunk köz te egy-két so-
ros bon mot-t, hu mo resz ket, be kez dés-
nyi mik ro-drá mát, és egé szen ki dol-
go zott rö vid no vel lá kat is. Az „öt let”
szót azért ér de mes hang sú lyoz nunk, 
mert A jós lat mint kö tet egé szé ben 
vé ve meg le he tõ sen öt let sze rû. For má-
ját, stí lu sát, ki dol go zott sá gát, mély sé-
gét (je len tõ sé gét) te kint ve is igen csak
he te ro gén. Ez ad ja meg egy fe lõl a mû 
gaz dag sá gát és vál to za tos sá gát, más-
fe lõl vi szont né mi képp (erõs szó val 
él ve) sze dett-ve dett. Olyan, mint a déd-

nagy ma ma fi ók ja, az év szá-
za dos kin cse ket, táb lás fény-
ké pe ket, ezüst brosst, bo ros-
tyán kõ ró zsa fü zért épp úgy 
meg ta lál juk ben ne, mint 
az ös  sze gu ban co ló dott haj-
há lót, sár gás szé lû lek vár re cep tet és 
a fe jü ket vesz tett gom bos tû ket. A mi-
ni a tûr élet hely ze te ket meg je le ní tõ fa-
lat nyi pár be szé dek mel lett szé pen ki-
mun kált, klas  szi kus no vel lák, no vel la-
rész le tek kap nak he lyet. Mind egyik da-
rab ra jel lem zõ azon ban a tel jes ség hi á-
nya. Ez a hi ány le het be fe je zet len ség, 
fél be ha gyott ság, elkezdetlenség, ki fej-
tet len ség. Más fe lõl a ko ráb ban már 
em le ge tett le tisz tult ság is le het, hogy 
in kább le csu pa szí tott ság. Csiki cél ja
mind ez zel sok eset ben a sej te tés, az 
uta lás. Uta lás va la mi na gyobb ra, va la-
mi mö göt tes re, va la mi re, ami túl mu tat 
a konk rét élet hely ze ten, port rén, pár-
be szé den. Ezért nem vé let len ta lán, 
hogy min den fér fi sze rep lõt Ig nác nak 
hív nak, le gyen szó bár a szá zad for du-
lón élõ õsök rõl vagy a hu szon egye dik 
szá zad jel lem zõ fi gu rá i ról. Leg job ban 
A prog ram cí mû da rab já ban fej ti ki en-
nek a lé nye gét, mely nek alap ján mond-
hat nánk, Ig ná cok jön nek, Ig ná cok 
men nek, emberek/szereplõk/irodalmi 
ala kok jön nek és men nek, de a lé nyeg
nem eb ben áll: mutantur nomine de te 
fa bu la narrantur, ha a ne ve ket ki cse rél-
jük, ró lad szól a tör té net. A sa já tos, 
két sze rep lõs je lene tek, ame lyek fér fi 
és nõ, fér fi és fér fi kö zött zaj la nak, az 
em be ri kap cso la tok nak olyan le mez te-
le ní tett mo dell jét ad ják, ahol már mind-
egy, hogy hív ják a sze rep lõ ket. Ezek 
a je le ne tek mind an  nyi unk hét köz na-
pi, egy sze rû, is mét lõ dõ és kö te le zõ en 
meg je le nõ tör té ne tei, Csiki a hét köz na-
pi sá guk mö gött még is igyek szik meg-
mu tat ni az egye te mes sé gü ket.

Ez a hoz zá ál lás egyéb ként az írá-
sok hang vé tel ében is meg mu tat ko zik. 
Hi szen alap ve tõ en hét köz nap inak is 
ne vez het nénk Csiki stí lu sát, amen  nyi-
ben sal lang men tes, gyak ran már-már 
klas  szi kus narratívát al kal maz, s még 
ak kor is de cens, vis  sza fo gott, ami kor 
a gro teszk, a szür re á lis, ad absurdum 
a má gi kus re a lis ta vi zek fe lé evez. Má-
gi kus re a lis ta, igen, ke let-eu ró pai, kis-
sze rû má gi kus re a liz mus, nem a dél-
ame ri kai fo lyók mód já ra ára dó ka ri-
bi faj tá ból, de igen is az (A ko rom, A
moz ga lom, A tûz, A lá to ga tó). Jel lem-
zõ ek az író vis  sza fo gott sá gá ra a cí mek
is, ame lyek csu pán egy szó ból és egy 
ha tá ro zott név elõ bõl áll nak. Va la hogy 
azt érez zük eb ben az írói ma ga tar tás-
ban, hogy „No comment”. Nincs mit 
ma gya ráz ni e kis tör té ne te ken, frics ká-
kon, vil la nás nyi ké pe ken, kép so ro kon. 
Most az ol va són a sor: bont sa ki õket!

Gyak ran azon ban szük ség len ne 
sor ve ze tõ re az ol va só ál tal to vább 
íran dók hoz. A frag men tum ve szé lye 
ab ban rej lik, hogy – jól le het ha cél-
ba ta lál, erõ seb ben hat, mint húsz te-
le gé pelt ol dal –, ha nem si ke rül meg-



78

ta lál ni az önál lót lan írás fosz-
lány és a böl cses ség gé, élet-
ta pasz ta lat tá sû rí tett szen ten-
cia kö zött fe szü lõ ké nyes 
egyen súlyt, kön  nyen hasz-
ta lan mon da tok ká üre se dik 

az író mon da ni va ló ja, a be tûk nem su-
gá roz zák át azt az evi den ci át, hogy itt 
ér de mes ke res gél ni (A te lek, A köd, A 
hely zet, A nap, A rek lám, A sü ket ség).
Oly kor vi szont nem is kell ap ro pót ke-
res ni egy-egy da rab pa pír ra ve té sé hez 
és el ol va sá sá hoz: elég a hu mor, mint 
ürügy (A buk sza, Az ara).

A frag men tu mok lét jo go sult sá-
gát azon ban több he lyütt, több as pek-
tus ból ki vá ló an bi zo nyít ja Csiki. Az 
olyan kur ta, még is egy tel jes egy sé get 
al ko tó (nyu god tan mond hat juk) no vel-
lák, még in kább egy per ce sek, mint A
lám pa vagy A ka rá csony, el nye rik mél-
tó he lyü ket a kö tet té szer ve zett egész-
ben. De ar ra is csak a rö vid lé leg zet-
ben gon dol ko dó, tö re dé kes mû faj ad 
al kal mat, hogy egy-egy ra fi nál tan in-
ko he rens fél mon dat ba sû rít sen em ber-
öl tõ nyi drá má kat. Igen, eh hez ért Csiki 
Lász ló, ho gyan le het egy kur ta mon dat-
ba ak ko ra drá mát be le sû rí te ni, hogy 
szin te fáj jon, s mind ezt pél dá ul az zal, 
hogy a tag mon dat ok kö zött lát szó lag 
nincs ös  sze füg gés („Elé ge dett az ab-
lak mo só, pe dig ma ga fõz ma gá ra.”).
Az író lát szó lag tel je sen ha gyo má nyo-
san ír, még is úgy szer kesz ti mon da ta it, 
úgy lej te nek ná la a so rok, ami tel je sen 
egye di ízû vé te szi írá sa it („Az any já tól 
el sza kadt, el ár vult buj do só nak mes  szi-
rõl még né ma volt a lát vány, a meg-
tor pa nó lo vas ro ham meg olyan, mint 
a hõ si olaj nyo mat okon: nem ér tet te a 
hir te len be állt bé kes sé get, de ros  szat 
sej tett ben ne, s gye rek nyi re le gug gol-
va, ádám csut ká ig eresz ke dett a víz be,
a te vés me net hez csat la ko zott.”). Ilyen-
kor kü lö nö sen érez zük a fent már bon-
col ga tott lí rai hoz zá ál lást, s né ha úgy 
érez zük, tény leg ver set – pró za ver set 
– ol va sunk: „Szer pap ok ol vas nak a 
sza gos mi sén, fe ke te-vö rös be tûs köny-
vek bõl hos  szú li tá ni á kat, ro szog arany-
pa lást juk, amint a ke hely után nyúl nak
gyé mán tos ke zük kel, hogy meg ál doz za-
nak. Ka masz mi nist rán sok tart ják, tér-
de pel ve, eze ket a vas tag le ve les köny-
ve ket, és réz csen gõt ráz nak né ha. Rá iz-
zad a te nye rük. / A mi nist ráns fi úk dél-
után üres tel ken mé táz nak fü les lab dá-
val, és be-be les nek a für dõ szo bák ab-
la kán. Dús tes tû fe le sé gek für dõz nek 
ott a ho mály ban, sú lyos, il la tos gõ zök-
ben. Egy sudárabbról el le het kép zel ni, 
hogy ná dor a sze re tõ je” (A víz il lat).

Ma ga a kö tet té szer ve zett egész 
egyen le tes szín vo na lú és erõs sé gû. A 
hos  szabb írá so kat ki egyen sú lyo zott 
gya ko ri ság gal kö ve tik a rö vi deb bek, s 
no ha ez az egyen súly kö vet ke ze te sen 
vo nul vé gig a köny vön, még is ket tõs
ér zé sünk tá mad ol va sás köz ben. Egy-
fe lõl az a be nyo má sunk, hogy alap ve-
tõ en még is csak vé let len sze rû az el ren-
de zés, és a kon cep ció hi á nya itt ma ga

az ér vé nyes kon cep ció, más fe lõl vi-
szont nem tud juk el hes se get ni az ér-
zést, hogy az író va la mi fû alatt meg-
bú vó cres cen dó val fo lya ma to san rá-
erõ sít a ko ráb bi da ra bok ra, és a tör té-
ne tek egy re szé le se dõ med rû fo lyam-
má duz zad nak. Ez per sze le het, hogy 
csu pán il lú zió, ami an nak tud ha tó be, 
hogy a kö tet vé ge fe lé már ment he tet-
le nül be szip pant az írá sok rit mu sa, és 
haj lan dók va gyunk egy re mé lyeb ben 
be le men ni a „to vább gon do lós” já ték-
ba. Az min den eset re biz tos, hogy a leg-
hang sú lyo sabb da rab a leg hang sú lyo-
sabb hely re – a kö tet vé gé re – ke rült.
A Fo gan ta tá sok mint egy ös  szeg zé se a 
ko ráb bi írá sok nak. A tör té net fõ hõ se, 
Ig nác (ter mé sze te sen), té to va és hi á ba-
va ló kí sér le te ket tesz, hogy õse it vagy 
ön ma gát el he lyez ze tér ben-idõ ben, 
hogy va la mi kép pen po zí ci o nál ja ma gu-
kat, s hogy fel gön gyö lít se a múl tat. Stí-
lu sá ra a ko ráb bi ak ból már meg szo kott 
bal la dai szag ga tott ság, meg-meg tor pa-
nó, fél be ma ra dó pár be szé dek jel lem zõ-
ek, az azo nos kez de tû, de ki fu tás nél kü-
li, le be gõ gon do la ti szá lak pe dig, mint-
ha egy ha sadt el me ör vény lõ gon do lat-
ka val kád já ba en ged né nek be pil lan tást. 
Érez zük Ig nác el ve szett sé gét, rög esz-
més, ám de hasz ta lan tö rek vé sét, hogy 
meg lel je iden ti tá sát, hogy a sok al ter-
na tív hely, idõ és ego kö zül vég re meg-
ra gad has sa és ki emel hes se az egyet len
ér vé nye set.

Csiki alak jai mind an  nyi an rög esz-
mé sek egy ki csit. Ki ta lál nak dol go kat, 
ami hez az tán ra gasz kod nak kör mük 
sza kad tá ig, el ve szí te nek va la mit, amit 
az tán lá za san ku tat nak, vágy nak va la-
mit, ami ért az tán ké pe sek meg hal ni is. 
Köz ben ugyan azo kat a gon do la to kat, 
sza va kat mor mol ják, rág ják, for gat ják 
a szá juk ban, a fe jük ben, és éle tük eb-
ben az idõt len né té võ mo no to ni tás ban 
mú lik el, anél kül, hogy bár ki nek (akár 
sa ját ma guk nak is) fel tûn ne.

A jós lat ban meg mu tat ko zik te hát 
a töredék(esség) min den ki csi sé ge és 
nagy sá ga. No ha elõ for dul, úgy érez-
zük, lett vol na mit ros tál ni e da ra bo-
kon, ös  szes sé gé ben ér de kes és a pró-
zá ban, ha nem is egye dül ál ló, de leg-
alább is rit ka kí sér let ta núi vol tunk. A
jós lat ön kén te le nül ha son ló nak tûn het 
sze münk ben Temesi Fe renc szó tár re-
gé nyé hez, a Porhoz, hi szen az egy sza-
vas cí mek – akár csak Temesinél – af-
fé le szó cik kek nek is be il le nek egy szó-
tár hoz, Csiki Lász ló Nagy As  szo ci á ci-
ós Szó tá rá hoz. Ez a könyv meg ta nít 
ben nün ket, hogy ér té kel jük a ki csit,
hogy meg ta nul juk meg lát ni és ki bon-
ta ni az ér té ket a né hány rö vid mon dat-
ból, hogy meg ta nul junk ér te ni ke vés 
szó ból is, és né mi bá to rí tást is ka punk, 
hogy ma gunk is meg al kos suk sa ját, ha-
son ló kis köny vün ket.

(Kor társ Könyv ki adó, 2005)
Fal vai Má tyás

A fe kete ár nyalatai
(Géczi Já nos:

Az egyet len tõr bal ladája)

Im már a ti ze dik évé ben jár a kor társ
iro dal má ro kat meg szó lal ta tó Tiszatáj
köny vek ki ad vány so ro za ta. Az ed dig 
meg je lent, tar tal má ban és kül le mé ben 
is ki emel ke dõ szín vo na lú kí ná lat ban a 
leg fris seb bek kö zött em lít het jük a fo-
lyó irat ál tal mint egy há rom év ti ze de 
fel fe de zett Géczi Já nos leg újabb ver-
ses kö tet ét.

Géczit és a Tiszatáj, il let ve az egye-
tem von zás kör éhez tar to zó köl tõ tár sa it 
an nak ide jén a szin tén Sze ge den út já ra 
bo csá tott Gaz dát lan ha jók cí mû an to ló-
gia tet te is mer teb bé. (A ge ne rá ció em-
lé ke ze tét itt vil lo ni át hal lá sok kal idé zi 
meg a Sze ge di ha dak cí mû, Ilia Mi hály-
nak aján lott opus.) A ha tok zász lós ha-
jói kö zül Ba ka Ist vá né – saj nos – már 
rév be ért, Géczi Já nos és Za lán Ti bor 
ka lan dos út jai vi szont az óta is – sok-
szor a pár hu za mos kö zel ség jel le gé-
vel – „új horizontok” irá nyá ba foly-
ta tód nak. (Ba ká tól–Ba ká ról a so ro zat 
ed dig már há rom kö te tet is köz zé tett, 
s Géczi meg Za lán mel lett még Petri 
Csathó Fe renc ver ses köny ve je len he-
tett meg itt az egy kor együtt ha jó zó kéi 
kö zül.) Ez a ge ne rá ció most az öt ve nes 
évei ele jén jár, így bi zo nyá ra nem vé let-
len az sem, hogy a köl tõ, aki a be mu ta-
tan dó kö tet szer kesz té se kor volt öt ven-
éves, ép pen 50 vers cím hez hoz zá ren-
del ve vá lo ga tott most sze mel vé nye ket 
– köz tük ti zed rész ben Sze ged hez, sze-
ge di em lé kek hez kö tõ dõ ket is – újabb 
al ko tá sa i ból.

Ha nem csak a ki adó, ha nem köl-
tõnk utób bi egy év ti zed ének ered mé-
nye it is te kint jük, ab ból ki de rül, hogy 
Géczi írói ter mé keny sé ge és sok ol da lú-
sá ga szin te el ké pesz tõ. A kí ná lat ban 
gyer mek ver sek és me sék csak úgy fel-
lel he tõ ek, mint re gé nyek, kép zõ mû vé-
sze ti es  szék, mû ve lõ dés tör té ne ti mo-
nog rá fi ák, de úgy tû nik, a leg fõbb vo-
nu lat még is a lí rai köl té sze té, mely-
nek ala ku lá sát a mos ta ni val együtt 8 
kö tet is rep re zen tál ja. Kö zü lük az utol-
só, az ed di gi élet mû szövegverstermé-
sének át te kin té sé re vál lal ko zó Rész-
karc (2004) leg alább két fé le ak tu a li tás-
sal is köz vet len ös  sze füg gés be hoz ha-
tó a „bal la dás” könyv vel. Egy részt ab-
ból adó dó an, hogy A vis  sza vont te kin-
tet cí mû kö tet bõl oda be vá lo ga tott sze-
mel vé nyek ja va ré sze mint ref lek tált, 
köz vet len szö veg elõz mény em lít he-
tõ, me lyek nek már ko ráb ban is pre fe-
rált motivikus kulcs ki fe je zé se it úgy vi-
szi to vább az új kö tet, hogy a kontex-
tuális ko he ren cia meg tar tá sa mel lett 
pár hu za mo san azok je len tés ár nya la ta-
it az újabb ref le xi ók ho za dé ká val ösz-
 sze ját szat va to vább gaz da gít ja, mi köz-
ben a tit kok fel tá rá sa fe lé ilyen mó don
is tö rek võ köl tõ ez zel együtt bi zo nyos 
„szín vesz tõ lép csõ” meg já rá sá nak kö-
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szön he tõ en is egy re kö ze lebb ke rül a 
vég sõ azo nos ság kép le té nek pon to sí-
tá sá hoz, egy sze rû sí té sé hez. A szer ves 
kap cso lat te rem tés má sik gesz tu sa ként 
Géczi az új kö tet anya gá ból há rom 
opust mint füg get len, még is az egész 
élet mû-új ra ol va sás ak tu á lis alap tó nu-
sát meg ha tá ro zó szö ve get emel a nagy 
vá lo ga tás élé re. Ezek kö zül A vers sem 
hoz meg nyug vást cí mû da rab Az egyet-
len tõr… kö tet kom po zí ci ó já nak a cent-
ru má ban az ars po e ti ca fó kusz ba ál lí tá-
sá val egy olyas faj ta am bi va lens meg-
szó la lói at ti tûd bo nyo lult mo ti vált sá gá-
ra he lye zi az egyik fõ hang súlyt, amely 
a „se ve le, se nél kü le” paradoxonát az 
al ko tás fo lya mat sok szor egy más nak 
is el lent mon dó ins pi rá ci ói mel lett a 
ma gán éle ti emó ci ók, a lel ki fo lya ma-
tok sok szor el lent mon dá sos ös  sze tett-
sé gé re irá nyít ja a fi gyel met. A Stró-
fa cí mû az em lé ke zés, az idõszembe-
sítés ál ta lá nos prob le ma ti ká ját a val lo-
má sos vesz te ség él mény sze mé lyes tra-
gi ku mán át szûr ve a pil la nat ön azo nos-
sá gá nak meg ra gad ha tó sá gá ról be szél a 
ta pasz ta lat szkep szi se fe lõl szem lél ve, 
pár hu za mo san té te lez ve az azo no su lás 
és az el ide ge ní tõ tá vol ság tar tás szán dé-
kát. A szaj kó az elõ zõ ek hez ha son ló an 
meg szó lí tó ne xust al kal maz, ben sõ sé-
ges hang ja  a szkep ti kus ko ráb bi ak hoz 
ké pest a meg ér tés és be le tö rõ dés jel le-
gé vel szem lél te ti: lé tez het idill, fel ol-
dó dás a meg ta lál ha tó örök ér vé nyû ség-
ben, amely lé nye gé ben a ter mé szet tel 
azo nos.

Az egyet len tõr bal la dá ja szin tén ka-
rak ter adó fel ütés sel kez dõ dik. A cím-
telen nyi tó vers az tán a kö tet vé ge fe lé
vál to zat lan for má ban új ra fel buk kan, 
ol va sa ta azon ban a szö veg kör nye zet 
ál tal már ár nyal tabb kon tex tus ban, ösz-
 sze tet tebb kap cso lat rend szer ben ar ti ku-
lá ló dik. A fé le lem ér zet, mely ott új ra
nyo ma té kot kap, már nem csu pán va-
la mi fé le misz ti kus „nagy csü tör tök-ér-
zés” fõ kom po nen se, ha nem ben ne ösz-
 szeg zõ dik an nak a ret te ne te is, hogy 
ké pe sek va gyunk ön szán tunk ból meg-
ad ni ma gun kat a fe lej tés nek a leg na-
gyobb vesz te ség után is, hogy – ami-
ként az em lék ké pek meg sem mi sí tõ 
egy be égé se tesz egy ön te tû-üres sé – a 
ti tok meg ne ve zé sé vel akár a meg ér tés 
gló ri ás fé nyé be, akár az el mú lás sö tét-
jé be, de min den kép pen a nem lé te zés-
be szí vó dunk fel, vö.: „Egyet len gyer-
tya láng fényszkafanderébe / búttak be 
s ér tek sár gá vá a tár gyak / vagy szét osz-
tot ták ma gu kat sem mi vé” (A per zsa),
„Ma gá nyos szín él ott csu pán / mely-
nek át ad ja ma gát min den / sem a for-
ma sem az anyag nem lesz je len” (A
vesz tes). Pe dig a szö veg vis  sza té ré sé-
ig ol vas ha tó egyéb ver sek sok fé le kép-
pen je le ní tik meg a ben sõ ben le zaj ló ví-
vó dá so kat, el len ál lás pró bá kat, me lyek 
ér zel mi am bi va len ci á ját és oly kor rap-
szo di kus vég le te it szem lél he tõ vé ten ni 
ak kor is igen nagy ér de me e köl te mé-
nyek nek, ha – rész ben be val lot tan is – 
ez a küsz kö dõ ön vizs gá lat a szem be sü-

lés és meg tisz tu lás mel lett mint ha ha-
lo ga tó cél za tú is len ne. Az idõ nye rés 
szán dé kát, majd pe dig az egyéb ként
is ké te lyek kel, hi ány ér ze tek kel ter hes 
il lú zió fo gyat ko zá sát, le tisz tu lá sát jól 
mo del le zi a kö tet vé ge fe lé ha lad va a 
kez det ben ter je del mes szö veg tes tek ra-
di ká lis rö vi dü lé se, az ár nyalt ki fej tés-
sel, pél dá zás sal tör té nõ szem lél te tés 
fe lõl a szentenciózus, szi ká rabb nyelv-
hasz ná lat irá nyá ba va ló ha la dás.

An nak el le né re, hogy jó párszor a 
kül sõ vi lág hi ány ér ze tek ben is meg-
ra ga dott, re mény te len ka o ti kus sá gát, 
szét bom lá sát, üres sé gét tematizálják 
a ver sek (makrokozmikus kép le tei sze-
rint „Vis  sza sza kad / hi deg jég lé kén át 
/ lét te len sé gé be a Hold (…) az üres ho-
ri zon ton álldigál / Az em ber / aki még 
lát ta / a vi lág ho gyan bom lik szét”, „a 
koz mosz ban a Föld a seb” – l. La men-
tá ció az Ad ria fe lett), a köl tõ el sõ sor-
ban még is a bel sõ uni ver zum ról, a lé-
lek küz del me i rõl, lel ki se be i nek va ra-
so dá si fo lya ma tá ról be szél – egy szer re 
meg ren dí tõ en és olyas faj ta ka tar zist te-
remt ve, mely ön ma ga el len té te is: fel-
emel és meg tisz tít, de gyöt rõ en üres-
sé is tesz, vá gyunk is rá, de sza ba dul-
nánk is tõ le:

„Nincs ami azt ne mon da ná nem 
vagy s nincs ami oda ne köt ne
hoz zád Ezt-azt ha zu dok Meg mu ta tom 
az ég kék sze mé nek a te nye rem 

vis  sza ad ja-e a me le get az égett 
hús és kö röm sza gát Meg osz tom 
ma gam in kább a va dak nak 
csak ne ma radj ve lem”

(Ahogy).

Az õszin te ség, a csak ön ma guk ért 
jót ál ló sza vak kí mé let len sé ge ele ve 
is fáj dal mas, amit a köl tõ oly kor kép-
gaz dag ság gal, ál-fe cse gés sel lep lez-
kom pen zál, más kor pe dig szi kár ér zé-
ket len ség be rej ti, pl.: „Nem só vár gok
Nem hi ány zol töb bé / Át ad lak más-
nak s nem ér de kel ki nek / Szét fosz lasz 
mint a táj: pá rá vá / vál hatsz Nem tud-
tam sze ret te lek-e // vagy csu pán vol-
tál Te A lét ma ga (…) Azt se aka rom
hogy e ver set lásd / Se hogy meg bo-
 cs ájtsd” (Te li hold Larnaka fö lött), „se-
bes a nyel vem: nem mon dom // töb bet
ki a ne ve det és ezt / meg kö szö nöm S 
azt hogy nem let tem / ál ta lad több” 
(Po ha rak). A kül sõ-bel sõ rend csi ná lás 
sa já tos fe szült sé ge i rõl nem kön  nyû tu-
dó sí ta ni. Azért sem, mert az ol va só va-
ló szí nû leg fél is az ilyen sú lyú szem be-
sü lés tõl. Ha a köl tõ még is vál lal ko zik 
az ilyes faj ta fel tá rul ko zás ra, póz ta lan 
fe gyel me zett sé ge te he ti csak hi te les-
sé, ahogy Géczit is (l. még Nádasdy 
Ádám leg utób bi kö te te it). Köl tõnk-
nek ko moly eré nye ez a ke re set len egy-
sze rû ség, ame lyet más kor épp oly ava-
tott ság gal el len pon toz a fi nom pá tosz
vagy a ro man ti kus ság ha tá rá ig el ju tó 
meg hitt ér zel mes ség.

A kö tet cím adá sa sej tel mes, az ol-

va sót kí ván csi vá te szi. A 
Géczi-életmû is me rõi em lé-
kez het nek A lép csõ c. opus-
ra (A vis  sza vont te kin tet),
amely hívó szóként köl csö-
nöz te mos tan ra egyik fõ 
szim bó lu mát. A tõr-mo tí vum je len té-
sét itt a ró la szó ló vers szer zõi elõmi-
nõ sí té se (Lectio divina – az az: is ten-
tõl va ló pél dá zat, lec ke, il let ve jós ló 
ol va sat) is be fo lyá sol ja: esze rint egy 
pél dá zat ér té kû, vég zet sze rû tör té nés 
kel lé ke, amely ér ték szem lél te tõ és ér-
ték pusz tí tó ka tar ti kus jel kép egy szer-
re. A cím bal la dás uta lá sa a mû faj tra-
gi kus alap hang nem éhez kö ti e ver sek
vi lá gát, s ez ös  sze füg gés ben van az zal
is, hogy – bár a nyel vi corpus bõ ség-
gel te remt al kal mat a meg nyi lat ko zás-
ra – a szö ve gek bel sõ uta lás rend sze re 
alap ve tõ en a ki ha gyá sok ra, sej te té sek-
re, as  szo ci á ci ók ra épít. A je len tés kap-
cso la tok le beg te té sé ben fon tos sze rep 
jut a nagy gya ko ri ság gal elõ for du ló, a 
szem lé le tes ség re tö rek vés mel lett is tu-
da to san relativizáló ha son la tok so ka sá-
gá nak. Po é ti kai sze re pük höz az is hoz-
zá tar to zik, hogy az on to ló gi ai alap kér-
dé sek rõl gon dol ko dó, hi ány ér ze tek kel 
ter helt lí rai én két sé ge it, il let ve du a lisz-
ti kus szem lé let mód ját meg je le nít sék, 
vagy egy faj ta „mint ha-vi lág ról” tu dó-
sít sa nak (l. Tetradrachma, Sum ma,
Öreg szem, Fény és ár nyék).

A ver sek gon do lat- és ér ze lem vi lá-
gát el sõd le ge sen az el mú lás-él mény és 
an nak ref le xi ói ha tá roz zák meg, mely-
nek kontextuális kap cso lat rend sze re 
min den té ma fel ve tés ben, ak tu á lis mo-
tí vum vá lasz tás ban to vább bur ján zik. 
Ál lan dó kel lé kei kö zül az egyik leg-
mar kán sabb a ren ge teg ta ga dó szó hasz-
ná la ta, a ne ga tív fes tés gya ko ri sá ga. 
Ez az egyéb ként disz perz, még is ko-
he rens, azo nos gyö ke rû át szõtt ség és 
hoz zá az egye di kép al ko tás jól azo no-
sít ha tó vá te szi a könyvegész ka rak te-
rét, no ha egy-egy adott mû ben vagy 
a mo tí vu mok szö veg kö zi vis  sza té ré se-
kor egy-egy kulcs szó és szim bó lum kö-
ré nek je len tés há ló za ta még akár szok-
vá nyos nak is mi nõ sít he tõ, l.: el mú lás 
– õsz – tél – fagy – jég; el mú lás – idõ 
– em lé ke zet – fe lej tés; el mú lás – társ-
vesz tés – elveszettségérzés; el mú lás – 
meg fosz tott ság – hi ány – vak ság – né-
ma ság – sem mi-ál la pot; el mú lás – test 
és lé lek, fény és ár nyék; el mú lás – vég-
zet – élet út – út – la bi rin tus – ös vény – 
lép csõ – fal. Az el mú lás – je len tés vesz-
tés – je len tés – név – nyelv (be tû, szó, 
mon dat) motivikus cso port hang sú lyos 
je len lé te leg alább an  nyi ra ars poeticus 
ihletettségû is. A köl tõ szá má ra ele mi 
fon tos sá gú az zal is szá mot vet ni, hogy 
a vers, a nyelv, a szó al kal mas-e még 
em lék ké pek fel idé zé sé re-meg õr zé sé re, 
a lét kép le te i nek rög zí té sé re, hogy a ki-
mon dás ál tal te rem tõ dik vagy ép pen el-
ve szik-e a je len tés. Bár köl tõnk ke se rû 
szkep szi se e prob lé ma kör ben is erõ sen 
meg nyi lat ko zik, nyelv fi lo zó fi ai kér dés-
fel ve té se („A szó az amely szül / vagy 
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a szó a meg szü le tett? / Me-
lyik a test s me lyik a ru há-
ja?” – Dup lum) és val lo-
má sos ref le xi ó ja a di lem-
má kon túl a pers pek ti vi kus 
esély la tol ga tás nak is te ret

ad: „A vers sem hoz meg nyug vást / 
Új ra és új ra él te ti az (…) iz zást / hol 
láng ra gyújt hol el sze di (…) s új ra új ra
/ mint a lel ket is ten a fá ba / föld be ér-
zé ket len be hús ba / a fáj dal mat el- s be-
le fúj ja (…) éb red nek élet re kár min sza-
vak // tõ lük? Táp lá lom mind: le gye nek 
/ óvom õket mint / a föld alól ki tud-
ja egy szer / mi vé ki nö võ bí bor mag va-
kat” (A vers sem hoz meg nyug vást).

Per sze, mi mást is te het ne iga zá ból, 
bár mely két ke dõ is, a köl tõ?!

(Tiszatáj köny vek, Sze ged, 2005)
Ju hász At ti la

Cáfolat nin csen
(Acsai Ro land: Alag útnapok)

Acsai Ro land har ma dik köny vé nek 
zá ró ver sé ben, a kö te tet – út já ra bo csá-
tan dó – a bom lás kis ké zi köny ve ként 
ajánl ja azt fi gyel münk be. Mind ezt, a 
kö tet ver se it vé gig ol vas va fi zi o ló gi ai 
és on to ló gi ai szem pont ból is ér te nünk 
és ér tel mez nünk kell majd, s fel leb bez-
nünk ugyan csak két sé ges és na gyon so-
vány mint ha-si ker rel ke cseg te tõ vál lal-
ko zás lesz majd. 

Az alag út na pok elõt tünk, mö göt-
tünk áll nak. Vagy mi ál lunk ben nük,
vagy õk kö ze lí te nek meg és ha tol nak 
tu da tunk mé lyé re. Eset leg mi vá junk
ala gu tat szor gos vá jár ként, ar ra em lé-
ke zen dõ, ami volt, ugyan ak kor ar ra 
ref lek tá lan dó, ami van. De mi van az 
alag út ele jén? Fény. És mi rej tõ zik 
min den tisz tes sé ges, jól ne velt alag út
vé gén? Fény. Fény és fény, s kö zöt te: 
sö tét. Eset leg diszk rét fél ho mály. Min-
den eset re az a lí rai po zí ció, ahon nan 
Acsai be szél, nem lo ka li zál ha tó, még 
e me ta fo ri kus ság ke re tei kö zött sem. 
Nin cse nek hely szí nek, vagy ha van-
nak, lé nyeg te le nek, hét köz na pi ak; túl 
jel leg te le nek ah hoz, hogy konk rét kö-
vet kez te té sek szö võd je nek kö ré jük. A 
szét mál ló tér ben a tu dat ál la pot az, ami 
ös  sze tart ja a ver se ket, a kö te tet. A lé te-
zés re ref lek tált ság (da sein) foly to nos-
sá ga mel lett dön tõ ér vény re jut a kö tet
be széd mód ját, te ma ti ká ját il le tõ en a 
Sein zum Tod; a biz tos (bár nem ép pen
szív de rí tõ, ugyan ak kor meg cá fol ha tat-
lan) vi szo nyí tá si pont ez lesz, s a lí rai
én már en nek a vi szony rend szer nek is-
me re té ben, tu da tá ban mû kö dik. 

Az itt lét ál la pot le írá sai, ta lán így jel-
le mez het nénk leg frap pán sab ban, de ko-
ránt sem me re ví tett ké pek rõl van szó, s 
en nek lí rai ref le xi ó i ról; a szö ve gek en-
nél jó val töb bet rej te nek ma guk ban. A 

be szé lõi po zí ció tu da to san je len re ref-
lek tált sá ga, a té mák je lenidejûsége ki -
e gé szül az em lé ke zés sel, mi több; 
olyan tu da to san szer kesz tett, mon tí ro-
zott tér jön lét re ez ál tal, ami egy szer re 
rej ti ma gá ban a pil la nat nyi le írás le he-
tõ sé gét és a tér-idõ kontinuum meg bon-
tá sát. Ki mon dat la nul bár, de lát ha tó vá 
lesz, ho gyan épül, struk tu rá ló dik a rész 
az egész be, s ho gyan pró bál ja mind ezt 
a lí rai én lát tat ni, s mi ként öt vö zõ dik a 
min den na pi ság a szakralitással.

A kö te tet ma gá nyo san nyi tó vers, 
a Sar lós fecs kék már e ta pasz ta la tot for-
mál ja él mény- és be nyo más hal maz zá. 
A lí rai én vi lá go san jel zi, hogy az alól, 
amit mond, ami rõl be szél ni fog, nem-
csak õ nem le het ki vé tel, ha nem egyi-
künk sem: „Hí re ket to váb bí ta nak // Ar-
ról, hogy ma sem ront rád / Az, ami-
tõl félsz; hogy hány ton na / Lát ha tat-
lan me te o rit bom báz // Ész re vét le nül 
na pon ta; // S hogy hi á ba, nem se gít
a szo ron gás.” Hely ben va gyunk, ré gi 
is me rõ sün ket kö szönt het jük a szo ron-
gás ban. A kö tet meg ha tá ro zó, do mi-
náns at ti tûd je ez, mely mind a hat cik-
lus ban ki fe je zés re, ér vény re jut. Acsai 
szo ron gás él mé nye azon ban túl mu tat a 
min den na pi szo ron gá son; nem egy sze-
rû en az el mú lás/ha lál okoz ta fel old ha-
tat lan él mény ar ti ku lá ló dik, de fel tûn-
nek egyéb be teg ség-ál la po tok is, s 
ezen te rü le tek em lí té se, be vo ná sa a 
vers be széd be to vább fo koz zák a drá-
mai fe szült sé get, s el mé lyí tik a re zig ná-
ci ót. A szo ron gás sal együtt já ró fe szült-
ség for rás így adott; s a be teg-lá zas ál-
la pot ad ja az ad re na lint a szo rong va 
túl élés hez. A vers sor ok kö zött új ra és 
új ra elõ buk kan a ha lál, a ma ga ter mé-
sze tes sé gé ben; az már más ter mé sze tet 
té te lez fel, hogy mi ként le he tünk ké pe-
sek el vi sel ni az eb bõl adó dó fe szült sé-
get. A kimond(hat)atlan kér dést vé gig
ott érez het jük a so rok mö gött: kié hát 
a/e ha ta lom élet és éle tek fe lett? Vá-
lasz ter mé sze te sen nincs; Acsai pon-
to san eb bõl in dul el; hogy en nek tu da-
tá ban (be teg ség, ha lál tu dat, vagy akár 
Sein zum Tod) ho gyan le het be ren dez-
ked ni: ad dig is.

Mint ha ez a sú lyo so dó, ko moly 
ber zen ke dés szó lal na meg az el sõ cik-
lus cím adó da rab já ban: „Csak azt tud-
nám, mi nek vir rad // ilyen nap ra az 
ember…! – Mond ja ros  szabb nap ja-
in az, // Aki vel kelsz és fek szel. / Te
min den nap pal így vagy, / Ezt mon da-
nod sem kell.” (Mi nek vir rad; a ki eme-
lés tõ lem!). Mint ha nem ér te nénk még 
pon to san, s az egész hi á ba va ló ság ára 
is meg ta lál hat juk a pél dát: „Még csak 
nem is gon dol tál ar ra, / Hogy men  nyi 
idõ van be le öl ve // Egyet len ha lott ba 
is; és hogy: mi nek.” (Nõ vé red ha ja) 

A ki eme lé sek szá mát foly ta tan dó; 
amen  nyi ben ki emel jük a két idé zet két 
kér dõnév má sát (mi nek, mi nek), to váb-
bi re lá ci ók hoz jut ha tunk. Mi nek = mi-
ért. Azért, hogy…; az így foly ta tó dó 
min den mel lék mon dat cé lo kat je löl-
ne, az alá ren de lés sza bá lya i nak meg fe-

le lõ en. Azért, mert…; ez ese tek ben pe-
dig oko kat tud nánk fel so ra koz tat ni. A 
prob lé ma ez zel csak az, hogy az okok 
és cé lok el hall gat tat nak; nincs sem mi-
lyen lát ha tó, ta pint ha tó in dok lás, meg 
kell azon ban je gyez ni, hogy az így ke-
let ke zett hi ány a kö tet leg fon to sabb hi-
á tu sa, me lyet be he lyet te sí te ni a lí rai én 
szá má ra fe les le ges, hi szen az eb bõl fa-
ka dó eg zisz ten ci á lis kér dés hal maz az, 
ami kö tet té szer ve zi a ver se ket. És fel-
ol dan dó tö meg gé, súl  lyá. 

A Sa ját-sö tét ver se i ben a szo ron gá-
sos tu dat ál la pot mûköd(tet)ése to vább 
foly ta tó dik, sõt, e ver se ken el ural kod ni 
lát szik a hi po chon der pe net ráns fé lel-
me. A rö vid má so dik cik lus ban a sze-
mé lyes át élés mó do za ta i val szem be sü-
lünk. Az alig el moz du lá so kat kö vet het-
jük fi gye lem mel; az ál la pot min de nek 
fe lett van, rá te lep szik, meg ül min den 
gon do la ton, el-el ru gasz kod na tõ le, de 
nem le het, új ra és új ra vis  sza té rünk, 
mind ez pe dig se ma ti zál ja, sakk ban 
tart ja a na po kat és fel fal ja a kö zöt tük 
lát ha tó (már csak el vi) kü lönb sé get: 
„Te át fõ zöl. Majd nem / Nyu godt vagy. 
/ Szer ve id mû köd nek. / Ta lán majd hol-
nap / A la kás ból is ki moz dulsz / Vagy 
sem. / Megint itt hon ma radsz. / Mint 
ma, pont úgy. / Min den nap: ugyan az
a nap.” (Ugyan az a nap)

A Gyász hu szár ver se i ben azért érez-
he tünk né mi kez de mé nye zõ szán dé-
kot, no ha az el kez dé sek majd min den
eset ben vis  sza ka nya ro dá sok, jobb eset-
ben zár la tok for má já ban hal nak el. Fo-
lya ma tos je lenide jû fe nye ge tett sé get 
di ag nosz ti zál ha tunk, és meg gyõ zõd he-
tünk a túl élés-re lá ció le he tet len sé gé-
rõl; mint ha ar ra vár nánk, ha lad ván a 
na pok egy for ma mezs gyé jén, ami úgy-
is be kö vet ke zik; ha ma ro san, egy tá vo-
libb, de nem túl sá go san tá vo li, meg 
nem ne ve zett jö võ ben, s en nek az ár-
nyé ka vég ér vé nye sen és vis  sza von ha-
tat la nul rá nyom ná bé lye gét a je len re 
(és a je len va ló lét re). 

A kö te tet zá ró két cik lus, A vi lá gos 
sán col és A bom lás kis ké zi köny ve da-
rab ja i ban ki tel je se dik a je lö let len ség; 
el tûn nek a cí mek, s in nen tõl csak a sor-
szám ok sze rint tá jé ko zód ha tunk (csak 
ide ve tett meg jegy zés, ugyan ak kor jel-
zés ér té kû, hogy a tar ta lom ban még a 
kez dõ so rok sin cse nek meg ad va, csak 
a sor szám ok). Elõb bi ben a nap pal és 
éj sza ka le het sé ges mó do za tai kö zött 
cset lünk-bot lunk: a licht ho fon. Meg-
vil lan azért né mi pi kírt hu mor is, je-
lez ve, hogy a ha lá los (sic!) ko moly-
ság mel lett jut azért hely az ön iró ni á-
nak is: „Az em lé ke zet inkontinenciá-
ja: / Ön gyúj tód nem tu dod, hogy hol 
/ Hagy tad; most azt ke re sed, ha lál ra. /
/ Ez ki csit már sok ne ked a jó ból, És 
szád ra ve szed ne vét, per sze: hi á ba, / 
An nak aki a jó nap ja i don spó rol, // mi-
e lõtt még rád vég leg be rág na.” (A vi lá-
gos sán col, 2.)

A záróciklusban pe dig mint ha ösz-
 sze fog la lá sát ta lál nánk an nak, amit 
ed dig ol vas tunk már. Új don ság vi-
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szont, hogy né mi bi za ko dást fi gyel he-
tünk meg, ami ten den ci ó zu san nem 
nyil vá nul ugyan meg, ám fel vil la ná-
sai azért szem be tû nõk. Meg erõ sí tést 
nyer az alap ve tõ en negativista be ál lí-
tó dás, ugyan ak kor Acsai to vább moz-
dul; meg pró bál el in dul ni eb bõl, tud-
ván, hogy nem sza ba dul hat el?/meg?/
fel? a kény szer kép ze tek okoz ta szo ron-
gás tól és fé le lem tõl, bölcs be lá tás sal vi-
szont – ad dig is, azért is – az él he tõ-
ség men tén ha lad el elõt tünk: „Ma ga-
dat bon col ga tod él ve, kis / Meg sza kí-
tá sok kal – így haj hász va / A vi lág él-
ve it, / Mint aki nek több re nem te lik, / 
Csak , hogy le men ve al fá ba / Ön ma gát 
e vi lág elõtt vég leg el ás sa: / A jól vég-
zett gyász mun ka // Örö mé vel, me rõ 
ön szor ga lom ból.” (A rom lás kis ké zi-
köny ve, 9.)

Ta lán ez a csen des bi za ko dás te szi, 
ta lán nem, min den eset re tény, hogy a 
kö tet ver sei – a negativista be ál lí tó dás 
el le né re – nem te kint he tõk pes  szi mis tá-
nak. In kább fáj dal ma san szép mo no ló-
gok ezek; nem de rû- és nem bo rú lá tó 
be szé dek ar ról, ami úgy is elõt tünk van 
(nyil ván va ló), még ha nem is csak ki-
mond va, de ki mon dat lan sá gá ban is: 
ami rõl nem csak tud nunk ada tott, de ol-
vas nunk se hi á ba va ló.

(Palatinus Ki adó, 2005)
Sü tõ Csa ba And rás

Forrongó kor szakot
élünk, s a KA TARZIS

kivárhatatlan
(Csizmadia Éva:

Barátság a tá volból, Le velezés
Tûz Ta mással 1984-1991)

Csiz ma dia Éva ös  sze gyûj töt te a 90 
év vel ez elõtt Gyõr ben szü le tett Tûz 
Ta más sal 1984 és 1991 kö zött vál-
tott le ve le it. Csiz ma dia Éva a tra gi ku-
san fi a ta lon, 35 éve sen el hunyt köl tõ-
nõ, Pinczési Ju dit édes any ja. A tra gé-
dia óta lá nyá nak él, aki a XX. szá zad
egyik meg ha tá ro zó  köl tõnõ je. Né hány 
kö tet le he tett az élet mû: Sze lí dí tett ten-
ger (1977), Be ne dek ki rály (gyer mek-
ver sek, 1980), Ke hely (1980), Lomb ja
van a csönd nek (1982). Kö csög Tó bi ás 
(1984). Posz tu musz: Láng volt az élet 
(1984). Tûz Ta más 1916-ban szü le tett 
Gyõ rött. 1939-ben a Hit tu do má nyi Fõ-
is ko la el vég zé se után ka to li kus pap pá 
szen tel ték. Ezt kö ve tõ en egy ide ig lel-
ki pász tor és hit ok ta tó volt, majd 1943-
tól a ke le ti fron ton tá bo ri lel kész ként 
te vé keny ke dett. 1944-ben orosz fog-
ság ba esett. 1947-ben tért ha za, s fa lu-
si lel kész lett. El sõ ver se it csa lá di ne-
vén, Makkó La jos ként pub li kál ta. Ké-

sõbb a Vigiliában, a Ma gyar Csil lag-
ban, a Híd ban je len tek meg mû vei.
1956 elõtt két ver ses kö te te je lent meg. 
1956-ban emig rált. Éve ket töl tött Ka-
li for ni á ban és Ró má ban. 1971 óta élt 
Ka na dá ban, ahol 1992-ben hunyt el. 
Ma ga 19 kö te tét tar tot ta szá mon. Ezek 
vá lo ga tá sa je lent meg 1987-ben Ma-
gyar or szá gon Hét só haj a he gyen cím-
mel. Posz tu musz kö te tét A szív jo gán
cím mel je len tet ték meg ha lá lá nak el sõ 
év for du ló ján. 

Pinczési Ju dit sze ret te, tisz tel te, ol-
vas ta Tûz Ta más ver se it. Ez ad ta édes-
any já nak az öt le tet, ve gyék fel a kap-
cso la tot. Az el sõ le ve let 1984. jú li us 
12-én ír ta Csiz ma dia Éva, mely re ha-
ma ro san vá lasz ér ke zett. Tûz Ta más
pap ként és köl tõ ként re a gált. „Ju di-
tért szent mi sét mon dok, s Évá ról is 
meg em lé ke zem imá im ban.” Ezt be is 
tar tot ta. Mint ké sõb bi le ve lé ben ol vas-
hat juk: „Mai szent mi sém ben is – mint 
min dig – meg em lé kez tem Ju dit ról, és 
mindnyájukról.” (1985. má jus 12.) Ér-
zé kel he tõ en jól esett ne ki, hogy „sze-
rény köl té sze tét” itt hon ér té ke lik. Köl-
tõ ként is meg pró bált se gí te ni. A Tor-
on tó ban meg je le nõ Kró ni ká ban Láng 
volt az éle te cím mel ír mél ta tást 1984 
no vem be ré ben Pinczési Ju dit ról. Eb-
ben egész vi lá got sej te tõ koz mi kus lí-
rá nak ne ve zi Pinczési köl té sze tét, ki 
ál mok kal bé lelt köl tõ volt föld be ha-
sí tó gyö ke rek kel. Mû ve it lá va sze rû en 
öm lõ, for ró lí rá nak ne ve zi. Sze rin te 
Pinczési min den ben meg lát ja a je len tõ-
set és ki hall ja mö gü le a je len tést. Köl-
té sze té ben föl pa rázs la nak a te rem tés 
tü ne mé nyei. Fel em le ge ti kö zös ba rát ju-
kat, esz mény ké pü ket, föl di jét, Kor mos 
Ist vánt. Zá rás ként Tûz Ta más üzen Ju-
dit nak: „sze ráf jai kö zé vett az ég”. Per-
sze nem ké sik Csiz ma dia Éva vá la sza:
„Ek ko ra em be ri jó sá got csak az zal le-
het meg há lál ni, hogy a má sik tól ka pott 
sze re te tért talp ra áll az em ber.” Majd
re mé li, ta lán köl csö nös az egy más ra ha-
tás. Iga zi el is me rést csak iga zi te het ség-
tõl kap hat az em ber, val lot ta Pinczési 
Ju dit. Va jon Tûz Ta más tud ja sa ját ma-
gá ról, hogy mek ko ra köl tõ? – kér de zi 
az édes anya. Tûz ek kor Szalatnyay Jó-
zsef nek így ír: „Drá ga Ju dit élet mû-
vé nek és em lé ké nek szen te lem éle tem 
hát ra le võ ré szét, egy re so ka so dó és 
ha nyat ló éveimet.” (1985. má jus 7.) 
1985 már ci u sá ban a Kö csög Tó bi ás-
ról, Pinczési Ju dit gyer me kek szá má-
ra írt ver se i rõl kö zöl ta nul mányt a Ka-
na dá ban meg je le nõ Nyu gat-Ma gyar or-
szág ban. Mint ír ja: a gyer mek fe je ott 
van a vi lág ab la ká ban. Pinczési a Tit-
kok ka pu já ban hív ja az ol va só it. Majd 
így foly tat ja: „Em lék szem, gyer mek ko-
rom ban ne kem is volt sok fé le ál la tom, 
fõ képp gyö nyö rû ga lamb ja im, nyu la-
im, de volt má tyás ma da ram, va gyis 
szaj kóm, egy se be sült vér csém, a Rá-
bá ból ki fo gott nö ven dék ha lak, s apám 
egy szer ho zott fia vad nyu lat, amely azu-
tán pár hét múl va an go lo san el tá vo zott 
kö rünk bõl.”

A le ve lek so kat el árul-
nak a tá vol ban, meg kö ze lít-
he tet le nül élõ Tûz Ta más
hét köz nap ja i ról. Csak pár 
jel lem zõ ki eme lés: A könyv-
ben nem volt le vél. So se te-
szek bele. (…) Nyá ri ter vek? Azt hi-
szem, a szo bá mat õr zöm. Leg job ban 
itt hon szeretek. (1985. már ci us 8.) Vet-
tem friss ele met a mag nóm ba, így le tu-
dom hall gat ni a szalagot. (1985. áp ri-
lis 13.) …kicsit las sú va gyok, s nem tu-
dok na pi 12 le vél nél töb bet ír ni. Pe dig 
reg gel 7-tõl du. 4-ig „dol go zom”, ol va-
sok, írok, gé pe lek. Na meg a be vá sár-
lás, fõ zés, ta ka rí tás, mond ha tom, re-
mek nyug dí jas állapot. (1985. má jus
7.) Egyéb ként itt most ká ni ku la van, va-
la mi ál la mi ün nep. De nem tu dom, mi-
lyen cí men lus tál kod nak az ál lam pol-
gár ok. Én min dennap dol go zom reg-
gel tõl es tig, csak nem tu dom, miért. 
(1985. au gusz tus 5.) Meg küld tem egy 
el be szé léskö te te met: 30 na pos nász út 
(na gyon sze gé nyes do log). Az Arany-
rét ut cá ból kül dök még, az kezd nép-
sze rû lenni. (Érthetõ – mert ért he tõ.) 
(1985. au gusz tus 26.) Örü lök, hogy tet-
szett a kép, … saj nos az nem az én la-
ká som ban ké szült, ne kem nincs olyan 
nagy és szép la ká som. Sze gény em-
ber vagyok. (Hogy is mond ta Arany?) 
(1985. au gusz tus 26.) A „Nász út” úgy 
lát szik, elveszett… Az egy há bo rús 
könyv, úgy lát szik, va dász tak rá! Nem 
baj. Csak leg alább elolvassák. (1985.
de cem ber 8.) A Sza bad Eu ró pa Rá di ó-
ról: A SzE-dologról én nem tu dok. Ne-
kem nin csen olyan rá di óm, ami vel le-
het ne fog ni. Egyéb ként se na gyon ér de-
kel. Ele gem volt be lõ le, ami kor Eu ró-
pá ban jár ván, né ha hallgattam. (1986.
feb ru ár 5.) Már ép pen ki ke ve red tem az 
inf lu en zá ból, ami kor el csúsz tam a je-
ges ut cán, és ala po san meg ütöt tem ma-
gam. Két hé tig man kó val jár tam, s a 
há tam még most is fáj. (1986. már ci us 
21.) Hív nak ugyan Ka li for ni á ba, ahol 
szok tam „te lel ni”, de már az uta zás tól 
is ir tó zom, in kább ma ra dok, begubód-
zom. (…) Íro ga tok, már csak min den 
más nap, de így is tor nyo sul nak a 
versek. (1986. no vem ber 13.) A pos-
tá ról: Hogy kis sé ki dü höng tem magam 
(mert a „sze líd” Tûz Ta más azt is tud!) 
(1987. feb ru ár 28.)

1987-ben a Mag ve tõ Könyv ki adó-
nál Szakolczay La jos szer kesz té sé ben 
je lent meg Tûz Ta más Hét só haj a he-
gyen cí mû vá lo ga tott ver se it tar tal ma-
zó kö te te. A ké szü le tek rõl így tu dó sí-
ta nak a le ve lek: Ol vas tam egy bé csi
új ság ban, hogy a Mag ve tõ ter ve i ben 
sze re pel az én köny vem is, 1986-ra. A 
könyv vá lo ga tó ja ír ta, hogy az anyag 
már le van gé pel ve. Ez is va la mi! Én 
tü rel mes va gyok! Ha már ed dig tud-
tam várni…? (1985. de cem ber 8.) 
Egy cikk ben lát tam, a Bé csi Nap ló ban, 
hogy Cs. Sza bó, Ha tár Gyõ zõ mel lett 
én is sze re pe lek a ki adó lis tá ján ’86-
ra. Re mé lem, hogy így is lesz. (1985.
de cem ber 15.) Meg kap tam már a tar-
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ta lom jegy zé ket. Iz gal mas 
volt ol vas ni, mit vet tek be 
a 19 kö tet bõl. Nem le he tett 
kön  nyû fel adat. De meg va-
gyok elégedve. (1986. már-
ci us 21.) Csiz ma dia Éva 

így tu dó sít ja a kö tet meg je le né sé rõl: 
Ta más! Olyan vil lám gyor san kap kod-
ták el a köny vet, hogy azt se tud tam,
mer re fus sak, hogy aki ket meg akar-
tam aján dé koz ni ve le, azok szá má ra 
hoz zá jut has sak. Így sem si ke rült tel je-
sen. (…) Ta más, ugye örül ne ki? Hi-
szen ez óri á si do log! Nyá ron, ami kor 
a fél Bu da pest nya ral, így el kap kod ni 
egy könyvet! (1987. au gusz tus 31.) A 
vá lasz: Kö szö nöm köny vem fö lött ér-
zett örö mét és fá rad ha tat lan mun ká-
ját si ke re ér de ké ben. Ma gam nak is 
két pél dá nyom van be lõ le, az egyi ket
a Mag ve tõ, a má si kat Szakolczay La-
jos küld te, de ígér ték, hogy több tisz te-
let pél dányt is fog nak kül de ni – ha ma-
rad, mert ha zul ról ír ták, hogy nem le-
het kap ni. Gyõr leg na gyobb köny ves-
bolt ja csak 10 pél dányt ka pott, ami fél-
óra alatt el fo gyott. 2000 da ra bot nyom-
tak be lõ le, s nem tu dom, ho gyan osz tot-
ták el. (1987. szep tem ber 10.) A könyv 
na gyon szép kí vül-be lül. Szakolczay jó 
mun kát vég zett a vá lo ga tás sal, szép 
elõ szót írt. Per sze nem le het min den
ben ne, ked ves ver sek kimaradtak. 
(1987. október 31.)

Ahogy az idõ ha lad, egy re fa nya rab-
bak, majd ke se rûb bek let tek Tûz Ta-
más le ve lei. Az utol só le ve lek ben ol-
vas hat juk: Egyéb ként meg va gyok, her-
va dó ban – itt a szép õsz. (1987. ok tó-
ber 31.) Egy ag gó dó le vél re vá lasz: 
De hogy fe lej tet tem el!  Csak – saj nos 
– be teg va gyok. Két mû té ten es tem át. 
Le ál lí tot tam min den le ve le zést. La ká-
so mat föl ad tam, és egy home-ba (ápo-
ló ott hon ba) költöztem. (1988. július 
28.) Saj nos új mû vek re már nem fut-
ja, nem is szük sé ges. Töb bet nem 
ígértem. (1988. de cem ber 20.)… ma-
gam is kínlódom… Bi zony, én is sok-
szor sze ret nék el men ni eb bõl a vi lág-
ból, de ez sem kön  nyû. (1989. feb ru ár 
6.) Ta más, ked ves, ez a kis Ha za vár-
ja, és nagy sze re tet tel fo gad ja min den 
so rát, és ha pil la nat nyi lag nem is ígér 
„töb bet”, ed dig is meg adott már min-
dent, amit köl tõ meg ad hat, most csak 
gyó gyul jon, erõ söd jön, al ko tó ked ve 
vis  sza tér majd úgy is – ír ja Csiz ma dia 
Éva. (1989. feb ru ár 13.) 1989. feb ru-
ár 6-án ír Tûz Ta más elõ ször Simándi 
Ág nes rõl: Õ vál lal ta a ha gya té kom 
ápolását.… ma gam ról tu dom, mi a be-
teg ség, de pres  szi ó ban ná lam sincs hi-
ány. Rá adá sul ez az öreg ott hon, 100 
év kö rü li be te gek kel, fé lig már el me-
gyógy in té zet. (...) Ha tár Gyõ zõ sze ren-
csés, õ ki gyógy ult be teg sé gé bõl, s ha za 
tud utaz ni. Én örü lök, ha le tu dok men-
ni, sé tál ni egy fél órá ra, az ud var ra. 
Má jus ban már 2 éve lesz, hogy itt va-
gyok. Nem gon dol tam vol na, hogy eny-
 nyi ide ig kihúzom. (1990. már ci us 18.)
For ron gó kor sza kot élünk, s a KA TAR-

ZIS kivárhatatlan. (1990. no vem ber 
7.) Há bo rús idõ ket élünk, sok vér fo-
lyik az ola jért. Õrült ség, nem éri meg. 
(...) Saj nos, az én ál la po tom nem ja vul 
– nem is le het már ezt vár ni. Áp ri lis-
ban 75 éves le szek. Elég is volt. (1991.
feb ru ár 9.)

Tûz Ta más 1992. áp ri lis 7-én hunyt 
el. 1992. jú li us 10-én Gyõ rött, a vá ros
ál tal ado má nyo zott dísz sír he lyen te met-
ték el. A Far kas ré ti te me tõ fõ út já nak 
szé lén Pátzay Pál ál tal ké szí tett lány-
szo bor ma ga so dik, a sír kõ ta lap za tá-
ban meg a két Pinczési-verssor: „So ha-
sem por la dok el, / versek ol tá rá ba szök-
tem.” Vers és ol tár. Még is csak ro ko-
nok õk. Pinczési Ju dit és Tûz Ta más.

Csiz ma dia Éva lá nya el vesz té se óta 
több köny vet írt. Túl van ta lán a leg-
ne he zeb ben, A két per cí mû do ku men-
tum re gé nyen, mely nek írá sa köz ben 
sok szor for dult Tûz Ta más hoz. A lá-
nya el vesz té se után még pe res ked nie 
kel lett lá nya ap já val, a szer zõi jo go-
kért. Az tán meg hal a le ve lek ben oly 
gyak ran be te ges ke dõ sze re tõ társ, Csiz-
ma dia Éva meg egye dül ma rad a nagy 
la kás ban, a fa la kon és a fa lak ban em lé-
kek ké sze lí dül az idõ, s csak két macs-
ká ja mu tat ja a re ményt. Sze ret nénk hin-
ni, hogy A két per vé gén a meg bé ké-
lés hang ja szól a szer zõ tõl: „Már nem 
ér zem ma gam vesz tes nek, aho gyan el-
len fe le met sem gyõz tes nek. // An nak
a kor nak a ku dar ca ez, ahol a rek lá mo-
zott em be ri jo gok a tör vé nyek rá csai 
mö gött síny lõd nek. // Ahol a pa ra gra-
fu sok né mít ják el az em be rek utol só 
sza vát. //De ami kor õk el hall gat tak / 
A kö vek fog nak majd be szél ni!” A kö-
vek és a köny vek. Pinczési Ju dit, Tûz 
Ta más köny vei. Va la mint az ilyen ne-
he zen meg ha tá roz ha tó mû fa jú, leg in-
kább le vél re gény hez ha son lí tó köny-
vek, mel  lyel Csiz ma dia Éva meg aján-
dé ko zott min ket. Itt az élet a cse lek-
mény, mely a sze rep lõk le ve le i bõl bon-
ta ko zik ki. Egyes szám el sõ sze mé lyû 
elõ adás mód juk le he tõ vé tet te a mély re
ha tó elem zést/ön elem zést, a le vél írók 
lel ki ál la po tá nak be lül rõl va ló áb rá zo-
lá sát. Az ilyen val lo má sok ál ta lá ban 
ar ról a kul tu rá lis kör nye zet rõl, azok-
ról a sze mé lyek rõl – Dé nes Zsó fia, 
Jancsó Ad ri enn, Simándi Ág nes, Sza-
bó Mag da, Szö ré nyi Éva, Ha tár Gyõ-
zõ, Kálnoky Lász ló, Ke res Emil, Kor-
mos Ist ván, Pa rancs Já nos, Saj gó Sza-
bolcs, Cs. Sza bó Lász ló, Szakolczay 
La jos, Szalatnyay Jó zsef, Végh György 
és a töb bi ek – szól nak, kik a le vél író tu-
da tát, vi lág kép ét, er köl cse it, egy szó val 
sze mé lyi sé gét meg ha tá roz zák. Ezek a 
Tûz Ta más-le ve lek, s a hoz zá adott Csiz-
ma dia Éva-ins pi rá ci ók – így utó lag egy-
be ol vasva – már az es  szé, a re gény és 
az em lék irat ha tá rán mo zog nak. Sze mé-
lyes ref le xi ói egy élet nek, bi zo nyít va, 
hogy egy élet mû több, mint tör té ne lem.

(Bu da pest, 2005)
Ja kab Gá bor

A jö võ te nyerén
(Az if júság hely zete és jö võképe)

A Veszp ré mi Aka dé mi ai Bi zott ság 
szo ci o ló gi ai mun ka cso port ja 2004 no-
vem be ré ben kon fe ren ci át ren de zett if-
jú sá gunk mai ál la po tá ról és re mé nye-
i rõl. A té ma ugyan meg le he tõ sen is-
mert, de a kon fe ren cia új né zõ pont ból, 
a hát rá nyos hely zet, a vi dé ki ség szem-
szö gé bõl vet te gór csõ alá, és a nem zet-
kö zi ki te kin tés sem ma radt el. Az el-
hang zot ta kat Szretykó György el nök 
szer kesz tet te kö tet té. Az elõ szó té zi se 
sze rint a po li ti kai rend szer vál to zás leg-
fõbb vesz te sei a ma gyar vi dék és a fi a-
ta lok. Az elõ adók több sé ge az élet esé-
lye ket be fo lyá so ló té nye zõk re kon cent-
rált, s több meg ol dá si ja vas lat is ol vas-
ha tó a szá mos gon do lat gaz dag esz me-
fut ta tást tar tal ma zó kö tet ben. 

A be ve ze tõ ta nul mány egy faj ta se-
gély ki ál tás nak is be il lik, hi szen ott na-
gyon mar káns mon da tok ol vas ha tók: 
„…A ter me lõ szö vet ke ze tek fel bom lá-
sát és a ke le ti pi a cok el vesz té sét kö ve-
tõ en egy dél-ame ri kai tí pu sú nagy bir-
tok rend szer van ki ala ku ló ban, mi köz-
ben a kis- és kö zép bir to kos ok hely ze-
te egy re sanyarúbb… A pél dát lan mér-
té kû el sze gé nye dés és ve le pár hu za mo-
san az ugyan csak pél dát lan mér té kû 
meg gaz da go dás ered mé nye ként Ma-
gyar or szág hat mil lió hát rá nyos hely-
ze tû or szá gá vá lett. E fo lya mat ered-
mé nye a fa lu si né pes ség el öre ge dé se, 
a fal vak el nép te le ne dé se, inf rast ruk-
tú rá já nak le épü lé se, a vá ro sok gettó-
sodása… E ten den ci ák tel jes ség gel el-
len té te sek az EU vi dék fej lesz té si po li-
ti ká já val.” 

A vész ter hes ten den ci ák meg ál lí tá-
sá ra, a stra té gia ki dol go zá sá ra Glatz
Fe renc irá nyí tá sá val aka dé mi ai mun ka-
bi zott ság ala kult. A vi dék fej lesz té si tör-
vény meg al ko tá sa úgy szin tén na pi ren-
den van. Az iga zi meg ol dás a haj dan
volt pa raszt-polgá ri ré teg újabb meg je-
le né se len ne, kel lõ tõ ké vel és szak ér te-
lem mel fel ru ház va.

Vass Csa ba Ki épí ti a nem ze dé ki va-
ló sá got? cí mû ta nul má nya a té ma kör 
el mé le ti hát te rét ad ja. A szer zõ gon-
do lat me net ének ki in du ló pont ja Karl 
Mannheim szo ci o ló gi á ja: a va ló sá gok 
olya nok, ami lyen nek a vi lá got el kép-
zel jük. S ami kor egy nem ze dék meg-
te rem ti sa ját ér ték uni ver zu mát, ak kor 
a kol lek tív min ták nak en ge del mes ke-
dik, „…amelyek kény sze rí tõ ere jük nél 
fog va elõ ír ják azt, hogy ve lük kap cso-
lat ban mi lyen él mé nye ink le het nek, ró-
luk ho gyan gon dol kod ha tunk, mi lyen 
ér zés tar tal ma kat kel te nek ben nünk, s 
vé gül cse lek vé se in ket is”.

E vi lág szer ve zõ kol lek tív rep re zen-
tá ci ók ér te lem- és je len tés te rei elõ ír-
ják, hogy egy nem ze dék mi lyen va ló-
sá got épít het fel. S ezek meg te rem té-
se után fon tos sze rep jut az úgy ne ve-
zett lét ha tár-õri zet nek, hogy egy nem-
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ze dék tag jai meg tud ják ta lál ni a ma-
guk lét har mó ni á ját, mely hez esz köz 
a nem ze dé ki nyel ve zet meg konst ru á lá-
sa. A szer zõ sze rint a min den ko ri if jú-
ság vál toz ta tá si, újí tá si sza bad sá ga az 
ese tek több sé gé ben meg le he tõ sen cse-
kély, mi több, a glo ba li tás ko rá ban 
még vis  szá já ra is for dul: má sok vál toz-
ta tá si sza bad sá gá nak tár gyá vá válik… 
A fe no me no ló gi ai ih le té sû tu dás szo ci-
o ló gia sze rint a tár sa dal mi va ló ság át-
örö kí té sét és iga zo lá sát a vi lág ról szó-
ló „nagy el be szé lé sek” biz to sít ják, s 
hogy az élet ben ma ra dás hoz szük sé-
ges „ott ho nos ság” meg te rem té sé hez a 
fi a ta lok nak ma guk nak is ott ho no san 
mû kö dõ kis va ló sá go kat kell fel épí te ni-
ük. En nek so rán a leg na gyobb ve szély, 
hogy kön  nyen a „már ka iden ti tás ka lo-
dá já ba” ke rül het nek. S szin te ész re vét-
le nül egy már ka nem ze dék tag já vá vál-
hat nak, mely ben a konzumidióta fo-
gyasz tóé a fõ sze rep. 

Szretykó György A fi a ta lok la kás-
hoz ju tá sá nak ano má li ái cí mû ta nul-
má nyá ban elõ ször tör té ne ti át te kin tést 
ad. A 2000-ben el in dí tott la kás tá mo ga-
tá si rend szer négy év alatt 19 ezer rõl
35 ezer re nö vel te az éven ként át adott
la ká sok szá mát, je len tõ sen csök kent-
ve a mi nõ sé gi la kás hi ányt. De a szer-
zõ sze rint a fõ gond az, hogy még min-
dig nem áll ele gen dõ bér la kás az ön-
kor mány zat ok ren del ke zé sé re, ezért 
so kan a ma gán szfé rá ból bé rel nek la-
kást, jó val ma ga sabb ös  sze gért, mint 
amen  nyi az ön kor mány za ti bér la ká-
so ké. Va ló szí nû sít he tõ, hogy a ma ga-
sabb jö ve del mi ka te gó ri ák ba tar to zók 
na gyobb ál la mi tá mo ga tás hoz ju tot tak, 
az iga zán rá szo rul tak nak a la kás po li ti-
ka nem kí nált meg ol dást. Az ál la mi tá-
mo ga tá sok rend sze re el sõ sor ban a kö-
zép ré te gek nek ked vez. Ez hos  szabb tá-
von még in kább nö ve li a tár sa dal mi 
kü lönb sé ge ket, hi szen az ön erõ hi á nya 
épp a leg rá szo ru lób ba kat szo rít ja ki 
a tá mo ga tá sok rend sze ré bõl. S mi vel
nem min den ki jut hat sa ját tu laj do nú la-
kás hoz, el en ged he tet len az ál la mi (ön-
kor mány za ti) szo ci á lis bér la ká sok épí-
té se. (Ma gyar or szá gon rend kí vül ala-
csony a bér la ká sok ará nya, mind ös  sze 
8 szá za lék. Né met or szág ban pél dá ul 
57, Fran cia or szág ban 38, Cseh or szág-
ban 31%.) To váb bá ér de kelt té kel le ne 
ten ni a be fek te tõ ket és az ön kor mány-
za to kat a költ ség ala pú bér la ká sok épít-
te té sé ben. De az ela dó so dot tak szá má-
nak csök ken té se is el sõ ren dû fel adat, 
hi szen egy re töb ben van nak azok, akik 
ilyen-olyan ok nál fog va nem tud ják fi-
zet ni a tör lesz tõrész le te ket, sõt a re zsi-
költ sé ge ket sem... 

Leveleki Mag dol na a dip lo má sok 
mun ka erõ pi a con va ló rész vé te lé rõl írt 
ár nyalt ta nul mányt. E té ren nap ja ink-
ban el len té tes irá nyú fo lya ma tok zaj la-
nak le: egy részt a mun ka nél kü li ek kö-
ré ben re la tí ve ala csony a dip lo má sok 
ará nya, más részt egy re in kább a dip-
lo más túl kép zés sel kell szem be néz nie 
az or szág nak. Ugyan ak kor struk tu rá lis 

arány ta lan sá gok is meg fi gyel he tõk: el-
sõ sor ban a jo gi, köz gaz da sá gi, ta ná ri 
pá lyák te lí tet tek. A szer zõ el sõ sor ban 
ar ra ke re sett vá laszt, hogy a hall ga tói 
lét szám lát vá nyos nö ve ke dé se hoz zá-
já rul-e a dip lo más mun ka nél kü li ség 
mu ta tó i nak nö ve ke dé sé hez? Va ló ban 
sok-e a dip lo más, avagy csak a re gi o-
ná lis kü lönb sé gek és tár sa dal mi ta go-
ló dás okoz za a mun ka nél kü li sé get? 
No ha ma is az ala cso nyabb vég zett sé-
gû ek kö ré ben te tõ zik, de ro ha mo san 
nõ a pá lya kez dõ dip lo má sok ará nya 
is; 2002–2003 jú li u sa kö zött pél dá ul 
3430 fõ rõl 4839 fõ re, az az 40%-kal. A 
kép zé si és a mun ka erõ-pi a ci igé nyek 
ös  sze ve té se szer te ága zó vol tuk mi att 
meg le he tõ sen ne héz, hi szen a dip lo-
mák egy ré sze kön  nyen kon ver tál ha tó, 
má sok ke vés bé. A dip lo má sok ará nya 
a fog lal koz ta tot tak kö ré ben nap ja ink-
ra meg kö ze lí tet te a 20%-ot. Szá mot te-
võ az ön fog lal koz ta tó dip lo má sok ará-
nyá nak emel ke dé se is. 1980–90 kö zött 
44 ezer, 1990–2001 kö zött 76 ezer fõ 
a nö ve ke dés. En nek el le né re nem zet kö-
zi ös  sze ha son lí tás ban ná lunk ala csony 
a dip lo má sok ak ti vi tá si rá tá ja, va gyis 
a fog lal koz ta tot tak és az önál ló ak ará-
nya. Az okok fel tá rá sa to váb bi ku ta-
tá so kat tesz szük sé ges sé. Nap ja ink 
egyik ti pi kus je len sé ge, hogy a mun-
ka adók mind gyak rab ban uta sít ják el 
a dip lo más je lent ke zõt. En nek egyik 
kö vet kez mé nye, hogy a dip lo má sok 
el hagy ják az or szá got, s az em be ri tõ-
ké be tör tént be ru há zá sok má sutt hasz-
no sul nak. Az itt hon mar adot tak pe dig 
az alul fog lal koz ta tott ság mi att elé ge-
det le nek. 

A ku ta tók egy re in kább ar ra a kö vet-
kez te tés re jut nak, hogy a fel sõ fo kú kép-
zett sé gû ek ilyen ará nyú nö ve lé se nem 
iga zán jó meg ol dás; a túl kép zés bõl in-
kább az érett sé git kö ve tõ szak kép zés 
je lent het ki utat. Ez a kép zé si for ma 
se gí ti leg in kább a struk tu rá lis mun ka-
nél kü li ség föl szá mo lá sát. A fel sõ fo-
kú szak kép zés ben részt   ve võk ará nya 
azon ban ma még rend kí vül ala csony, 
a to vább ta nu lók mind ös  sze 7%-a. Az 
egye te mi kép zés tö me ges sé vá lá sa in-
kább nö ve li a bajt, mint csök ken ti. A 
dip lo má sok gyak ran azon az áron jut-
nak mun ká hoz, hogy ki szo rít ják az ala-
cso nyabb vég zett sé gû e ket. S ez pa zar-
ló meg ol dás, más részt az egyén elé ge-
det len sé gét is nö ve li. 

Mé szá ros At ti la az if jú ság ról mint 
a fel nõtt kép zés ala nyá ról ér te ke zik. 
A fej lett ipa ri or szá gok ban el ter jedt, 
de né hány ha zai nagy vál la lat szem lé-
let mód ja is azt tük rö zi, hogy a ké pe-
sí tés csak fel té te le zi a tu dást. Ezért a 
mul ti na ci o ná lis cé gek a fel vé tel so rán 
el sõ lé pés ként a je lent ke zõ is me re te i-
rõl, tu dá sá ról igye kez nek meg gyõ zõd-
ni, s csak ez után ér dek lõd nek a szak-
ké pe sí tés rõl. A gaz da ság ban Eu ró pa-
szer te meg fi gyel he tõ, hogy megnöve-
kedett az is ko la rend sze ren kí vü li ok-
ta tás sze re pe. A pi a ci vi szo nyok meg-
kö ve te lik a mi nél szé le sebb kö rû kép-

zést, még ha an nak csak kis 
ré sze hasz no sul is. A nagy 
mû velt sé gû, nagy ta pasz ta-
la tok kal ren del ke zõ kol lé ga 
nagy kincs, hi szen adott, ak-
tu á lis fel adat ra kön  nyen át-
ké pez he tõ.

Soós Zsolt sze rint az if jú sági ér dek-
ér vé nye sí té sek egyik leg fõbb csa tor ná-
ja a po li ti kai és a ci vil szer ve ze tek mun-
ká já ban va ló rész vé tel – len ne. De a fi-
a ta lok kö ré ben épp ezek kel kap cso lat-
ban fi gyel he tõ meg a leg na gyobb ér-
dek te len ség. A fel mé ré sek sze rint ér-
ték pre fe ren ci á juk ban mes  sze a leg utol-
só hely re so ro lód nak az ún. „tár sa dal-
mi ér té kek”: tra dí ció, nem ze ti iden ti tás-
hoz, ha ta lom hoz va ló viszony… A fi a-
ta lok 84%-a nem tag ja sem mi lyen ci-
vil vagy tár sa dal mi szer ve zet nek... 

Var ga Ba lázs a gyer mek vál la lá si 
ked vet be fo lyá so ló oko kat vet te szám-
ba. A 2000. évi ada tok sze rint az Eu-
ró pai Unióban a családok át la gos gyer-
mek szá ma 1,53! A szer zõ ál tal idé zett
fran cia Sauvy sze rint a fej lett or szá gok-
ban a há zas pár ok tág ér te lem ben vett 
anya gi hely ze tük bõl, to váb bá a jö võ re 
vo nat ko zó pers pek tí vá ik ból és a tár sa-
dal mi köz han gu lat ból ki in dul va dön te-
nek a gyer mek szám ról. A ma gyar társa-
da lom ban e té ren csu pa ne ga tív ten den-
ci á val ta lál koz ha tunk: csök ken a há-
zas ság kö té sek szá ma, a pár vá lasz tá si 
idõ pont ki to ló dik, nö vek szik a há zas-
ság kö té s nél kü li együtt élé sek szá ma, 
a di ák kor meg hos  szab bo dik, s ezért a 
gyer mek vál la lás ra is egy re ké sõbb ke-
rül sor. A szû kü lõ mun ka erõ-pi a ci le-
he tõ sé gek is mind-mind a ter mé keny-
ség el le né ben hat nak. S mind ezt 1995-
ben csak meg te téz te a so kat kár hoz ta-
tott „Bok ros-cso mag”, mely nek ha tá-
sai év ti ze dek múl tán is érez he tõk lesz-
nek. Az in téz ke dé sek nem csak anya gi
hát rá nyok kal jár tak, ha nem a csa lá dok 
biz ton ság ér zetét is meg gyen gí tet ték. A 
KSH ál tal 1995-ben vég zett rep re zen-
ta tív fel mé rés sze rint a meg kér de zett 
egy gyer me kes anyák 52%-a nyi lat ko-
zott úgy, hogy új ra gon dol ják gyer mek-
vál la lá si ter ve i ket... 

A szer zõ el sõ sor ban a csa lá di pót-
lék meg eme lé sé nek szük sé ges sé gét 
tart ja el sõd le ges nek, hi szen a nem-
zet kö zi ta pasz ta la tok is azt iga zol ják, 
hogy az em be rek a csa lá di pót lé kot 
(a la kás hoz ju tás sal együtt) a leg fon to-
sabb, leg ösz tön zõbb té nye zõk kö zé so-
rol ják – míg az adó ked vez mény okoz-
ta vál to zá so kat ke vés bé ér zé ke lik. Az 
OECD-or szá gok ra ki ter je dõ vizs gá lat 
ar ra az ered mény re ju tott, hogy a csa lá-
di pót lék mér té ke és ös  sze ge po zi tí van 
és szig ni fi kán san be fo lyá sol ja a ter mé-
keny ség szintjét…. A rész mun ka idõs 
fog lal ko ztatás ösz tön zé se ugyan csak 
ked ve zõ en be fo lyá sol ná a gyer mek-
vál la lá si ked vet. Hi szen Andorka Ru-
dolf sze rint a gyer mek „köz jó szág” is, 
amely nek „hasz na” (fel nõtt ko rá ban) 
tu dá sa, mun ká ja, köz te her vi se lé se ré-
vén a tár sa dal mat gya ra pít ja. S ha ez 
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így van, ak kor fel ne ve lé sé-
hez a kö zös ség nek is hoz zá 
kell járulnia… 

Jávorszky Edit az anyai 
szen zi tív gon dos ko dás meg-
ha tá ro zó sze re pét vizs gál ta 

– az egész sé ges lel ki fej lõ dés és a tár-
sa da lom jö võ ké pe szem pont já ból. A 
nõ mun ká ba ál lá sa, a ha gyo má nyos fe-
mi nin sze rep kör át ala ku lá sa nagy mér-
ték ben csök ken tet te a gyer mek kel töl-
tött idõ men  nyi sé gét – és ál ta lá ban mi-
nõ sé gét is. Az eset ta nul má nyok ban az 
„ér zé sek zûr za va rá”-nak elem zé se kö-
vet ke zik. A szer zõ ér zék le te sen ál lít-
ja elénk ko runk neurotikus gyer me-
két, „Is ti”-t, aki nél az éret len, szen zi-
tív gon dos ko dás ra kép te len anyai vi-
sel ke dés okoz ta a de vi áns vi sel ke dés-
be va ló menekülést… A mo dern tár sa-
dal mak ban a gyer me kek gyak ran apa 
nél kül nõ nek fel. En nek leg gya ko ribb 
kö vet kez mé nye a nárcisztikus vi sel ke-
dés, il let ve a mai fi a ta lok jel lem zõ élet-
ér zé se, az una lom és a céltalanság… 
Vi lág szer te óri á si tö me gek ben „ter-
me lõd nek ki” az úgy ne ve zett fo gyasz-
tó tí pu sú fi a ta lok. Élet ér zé sü ket a szo-
ron gás, a bel sõ tar tás hi á nya jel lem zi, 
ezért cse le ke de te i ket, ér ték rend jü ket a 
di vat irány za tok nak va ló meg fe le lés, a 
tö meg szó ra koz ta tá si pi ac irányítja… 

Szretykó György Ál la mi lag gon do-
zott fi a ta lok fe dél nél kül cí mû dol go-
za tá ban el sõ ként azt a kér dést te szi
fel: kik let tek, kik le het nek haj lék ta la-
nok? A vá lasz: a gaz da sá gi rend szer-
vál tás, az ál ta lá nos el sze gé nye dés és 
a ked ve zõt len tár sa dal mi fo lya ma tok 
áldozatai… Ér zék le te sen so rol ja föl 
a haj lék ta la nok haj lé ka it: jog ta la nul 
el fog lalt há zak, nya ra lók, mun ka he-
lyi szál lá sok, szí ves sé gi la kás hasz ná-
lók, át me ne ti és il le gá lis bú vó he lyek, 
me ne dé kek, en ge dély nél kül épí tett 
viskók… Az eset ta nul má nyok mind-
eme sor sok il luszt rá ci ó it ad ják. Ho mo-
ki And rea a jö võ ké pek és élet esé lyek 
kap csán a gyer mek vé del mi gon dos ko-
dás alatt ál ló fi a ta lok tól az „arany hal”-
ról ér dek lõ dött: mit kér né nek tõ le, ha 
kifognák?... A vá la szok sor rend je: 1. 
gaz dag ság, pénz, jó szak ma, eg zisz ten-
ci á lis biz ton ság; 2. bol dog ság, sze re tet-
tel jes csa lád és gye re kek; 3. ma gas is-
ko lai vég zett ség, presztizs; 4. nyu ga-
lom; 5. egész ség; 6. ház; 7. szü lõi sze-
re tet, ro ko ni kap cso la tok ápo lá sa, ha za 
sze ret ne kerülni…

Szakál Gyu la az át ala ku ló ma gyar 
tár sa da lom át ala ku ló ér té ke it he lyez te 
gór csõ alá: mit ér egy kar ri er a vé le mé-
nyek vi lá gá ban? Leg erõ sebb ér ték ként 
a biz ton ság ra tö rek vés je lent meg. Ezt 
kö ve tõ en a si ke res pá lya, a hír név, a di-
csõ ség, to váb bá a bol dog ság ka te gó ri-
ái a leg mar kán sab bak. A ta nul mány 
sze rint a ha gyo má nyos ér té kek – a csa-
lád, a ki szá mít ha tó ba rá ti kap cso la tok, 
az ön zet len se gít ség – so kat ve szí tet tek 
je len tõ sé gük bõl. A ma gán éle ti ide á lok 
szin te tel je sen kar ri er füg gõk: ha si ke-
res vagy, ak kor ma gán éle ted is bol dog,
míg for dít va ez le he tet len... A for rá sok 
hi á nya mi att csak ke ve sen jut nak az 
iga zi si ker (po zí ció, anya gi ja vak) bir-
to ká ba. A ke vés gyõz tes ép pen ezért 
fél a vesz te sek bos  szú já tól. Ugyan ak-
kor jel lem zõ a vesz te sek kel szem be ni 
kár ör ven dõ vagy akár in du la tos ma ga-
tar tás. A vesz te sek még job ban fél nek,
és ag res  szi ó ju kat ön ma guk, vagy szû-
kebb kör nye ze tük el len for dít ják. 

Sza bó Ka ta lin fel mé ré se sze rint nap-
ja ink ban in kább a ni hi liz mus, a he do-
niz mus és a ma te ri á lis ja vak haj szo lá-
sa ke rült elõ tér be, vis  sza szo rít va a ha-
gyo má nyos ér té ke ket. A csa lád, a val-
lás, a mun ka, a mû ve lõ dés és a tár sa sá-
gi élet örö me it. A val lás sze re pe csök-
kent, ugyan ak kor az egy há zi is ko lák 
irán ti ke res let és presztízsük nö vek-
szik; füg get le nül at tól, hogy va la ki val-
lás gya kor ló-e, avagy sem. – Mind töb-
ben is me rik el a val lá sok ér ték rend jé-
nek he lyes sé gét. Ezek az ér té kek azon-
ban ki zár ják a mo dern tár sa da lom esz-
mé nye it, ezért tar tós emel ke dés nem 
vár ha tó a val lá sos ér ték pre fe ren ci ák 
te rén. A fo gyasz tói tár sa da lom ide ái, 
a „fo gyassz töb bet, majd dobd el! Élj 
a má ért!” men ta li tás rabszolgáivá lett 
em be rek ha mar ki ég nek, mi köz ben azt 
hi szik, egy re sza ba dab bak lettek…

Pongrácz At ti la az egy há zi kol lé gi u-
mok he lyé rõl és sze re pé rõl írt szin te tel-
jes ség re tö rek võ ta nul mányt. A ta nul-
mány alap ja egy 2005 ele jén 32, vi lá gi 
di á ko kat be fo ga dó egy há zi fenn tar tá sú 
fel sõ ok ta tá si kol lé gi um kö ré ben vég-
zett vizs gá lat. A szer zõ fel tér ké pe zi az 
or szág je len tõ sebb egy há zi kol lé gi u ma-
i nak jel lem zõ it. A kö zel múlt kol lé gi u-
mi kon fe ren ci á in el hang zot tak ról úgy-
szin tén rész le tes át te kin tést ka punk. 
Az egy há zi kol lé gi u mok ál ta lá ban jól 
együtt mû köd nek az egye te mi lel kész-
sé gek kel. S a szer zõ re mé nyét fe je zi 

ki, hogy elõbb-utóbb az or szág va la-
men  nyi fel sõ ok ta tá si in téz ményt be-
fo ga dó te le pü lé sén mû köd ni fog egy-
há zi fenn tar tá sú kol lé gi um. To váb bá 
fon tos nak tart ja a sta bil fenn tar tói hát-
te ret, az el mé le ti do ku men tá ció meg lé-
tét (Ta nul má nyi Sza bály zat vagy Kép-
zé si Terv, Fel vé te li Kö ve tel mény rend-
szer, SZMSZ…), s nem utol só sor ban 
a nem zet kö zi tá jé ko zott sá got.

Girán Já nos a gyer me kek kör-
nye zet vé de lem mel kap cso la tos vé le-
mé nyé rõl ad át te kin tést. Pécs vá ro-
sa Pécs Ökováros – Me csek – Drá va 
Ökorégió Prog ram el ne ve zés sel Ma-
gyar or szá gon egye dül ál ló „Zöld Su li”
prog ramot in dított, mely be ilyen-olyan 
mér ték ben a vá ros ös  szes is ko lá ja be-
kap cso ló dott. A prog ram hos  szú tá-
vot ölel fel; a dol go zat egy elõ re csak a 
rész ered mé nyek rõl ad hat szá mot. Mol-
nár Jó zsef a fi a ta lok drog fo gyasz tó ma-
ga tar tá sá ról kö zöl ér zék le tes táb lá za to-
kat, di ag ra mo kat: a ká bí tó szer ki pró bá-
lá sa kör nye ze ted ben, a ró la szó ló el sõ
hal lo má sok, ho gyan se gí te nél? A ve-
szély ko moly sá gá nak meg íté lé se, mit 
pró bál tál már ki? Az el sõ drog fo gyasz-
tás idõpontja… Bodács Emil ho lly woo-
di fil mek ér ték rend jé rõl és jö võ ké pé-
rõl, az „ame ri ka i ság”- ról mint vir tu á-
lis ér ték rõl gon dol kod tat ja el az ol va-
sót. Ho lly wood lá to má sa az ag res  szív, 
el gé pi e se dett, esz mé nyek nél kü li, el-
ide ge nült, ön- és kör nye zet pusz tí tó em-
ber rõl jö võ ví zi ó ként is föl fog ha tó, de 
egy ben fi gyel mez te tõ is. „Raj tunk mú-
lik, hogy ne ezt va ló sít suk meg! – vall-
ja a szer zõ. Ternyák Hen ri ett az esz pe-
ran tó sze re pé rõl írt mag vas, ugyan ak-
kor a kö tet be ta lán ke vés bé il lõ ta nul-
mányt. Kü lö nö sen az esz pe ran tó jö võ-
jé rõl val lott né ze tei el gon dol kod ta tók: 
„…hisz ma már sen ki sem vá laszt ja a 
ter mé sze tes lo vat a mes ter sé ges au tó 
he lyett, ha utaz ni akar…”. 

A ta nul má nyok ol vas tán részlet-
gazdag pa no rá ma kép bon ta ko zik ki 
elõt tünk a mai ma gyar if jú ság ról. A 
kö te tet, me lyet min den if jú ság gal fog-
la lko zó szak em ber nek el kel le ne ol-
vas nia, gaz dag iro da lom jegy zék te szi 
tel jes sé. 

(Comenius Bt., Pécs, 2005)
Se bõ Jó zsef
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Szá munk szer zõi

Acsai Ro land 1975-ben szü le tett Ceg lé den. Köl tõ, 
kri ti kus. Leg utóbb meg je lent kö te te: Alag út na pok (ver-
sek, 2005).

Ayhan ey Gökhán 1986-ban szü le tett Bu da pes ten. 
Édes ap ja tö rök. Szü lõ vá ro sá ban él.

Centauri du nán tú li szü le té sû (1972) pró za író, 
ku ta tó, sza bad úszó. Érett sé gi után fõ ként ter mé szet tu-
do má nyi ta nul má nyo kat, majd ku ta tá so kat foly ta tott 
és ta ní tott. Je len leg egy el du gott „far mon” él Ma gyar-
or szá gon.

Czigány György 1931-ben szü le tett Bu da pes ten. 
Köl tõ. Leg utóbb meg je lent köny ve: Há la. 101 vers 
(2006).

Cseke Ákos 1976-ban szü le tett. A PPKE BTK Esz-
té ti ka tan szé kén és a Kodolányi Já nos Fõ is ko la Tár sa-
da lom tu do má nyi tan szé kén dol go zik.

Csiki Lász ló 1944-ben szü le tett Sep si szent györ-
gyön. Író, köl tõ, kri ti kus, dra ma turg. Szá mos köny vet 
for dí tott ro mán ból. Bu da pes ten él. Leg utóbb meg je lent 
kö te te: A jós lat (pró zák, 2005).

Fal vai Má tyás 1984-ben szü le tett Gyõr ben. Író, kri-
ti kus. Je len leg az EL TE Ál lam és jog tu do má nyi ka rán 
ta nul.

Fried Ist ván 1934-ben szü le tett Bu da pes ten. Iro da-
lom tör té nész, tan szék ve ze tõ egye te mi ta nár. Leg utóbb
meg je lent kö te te: A név adás le het sé ges sé ge. Nem ze ti-
ség, ré gió, Eu ró pa (ta nul má nyok, 2004).

Greguss Sán dor 1954-ben szü le tett Bu da pes ten. 
Író, köl tõ, do ku men tum- és ter mé szet fil mes. A Pax 
TV és a Du na TV kül sõ mun ka tár sa, mé dia el mé le tet 
és film ké szí té si gya kor la tot ta nít a Trefort Ágos ton 
Gim ná zi um ban. Kö zép ko ri ja pán iro dal mat for dít. Leg-
utóbb meg je lent köny ve: Ár nyék bi ro da lom (1986).

Grenier, Jean (1898-1971) fran cia fi lo zó fus, író. 
Az al gí ri egye te men ta ní tott, ahol Al bert Ca mus is 
ta nít vá nya volt.

Gyõ ri Lász ló 1942-ben szü le tett Oros há zán. Köl tõ. 
Bu da pes ten él. Leg utóbb meg je lent köny ve: Bi zo nyos 
ér te lem ben (ver sek, 2002).

Hárs György Pé ter 1965-ben szü le tett Gyõ rött. 
Köl tõ, es  szé is ta. Leg utóbb meg je lent kö te te: Pszi cho 
ana logosz. Ferenczi - Fre ud (2005).

Ha tár Gyõ zõ 1914-ben szü le tett Gyomán. Író, köl-
tõ. 1957 óta Lon don ban él. A vi lág szá mos nyel vé bõl 
for dí tott. Leg utóbb meg je lent kö te te: Plasztikzacskó 
(ver sek, 2006).

Ja kab Gá bor 1970-ben szü le tett Gyõ rött. A gyõ ri 
ben cés gim ná zi um ban érett sé gi zett. Ma szü lõ vá ro sá-
ban ma gyar-tör té ne lem sza kos ta nár. A Hit val lás fo lyó-
irat szer kesz tõ je.

Ju hász At ti la 1961-ben szü le tett Té ten. Köl tõ, kri ti-
kus. A gyõ ri Ré vai Mik lós Gim ná zi um ta ná ra. Önál ló 
kö te tei: Hi deg láz (ver sek, 2001); Za lán-ver zi ók. Z. T. 
há rom év ti ze de (2004).

Ka ma rás Ist ván 1941-ben szü le tett Mun ká cson. 
Szo ci o ló gus, író. Bu da pes ten él. Leg utóbb meg je lent 
kö te te: A Tril la szó la mai (2003).

Karáth Ani ta 1978-ban szü le tett Za la eger sze gen. 
Köl tõ. Szü lõ vá ro sá ban, a Zrí nyi Mik lós Gim ná zi um-
ban ta nít.

Karátson End re 1933-ban szü le tett Bu da pes ten. 
Író, kri ti kus, iro da lom tör té nész. 1956 óta Pá rizs ban él. 
Leg utóbb meg je lent köny ve: El sõ sze mély ben (pró zák, 
2001).

Kemsei Ist ván 1944-ben szü le tett Ka pos vá ron. 
Köl tõ. Leg utóbb meg je lent köny ve: Immanuel Kant 
há ló sip ká ja (ver sek, 2006).

Pék Pál 1939-ben szü le tett Nagy ka ni zsán. Köl tõ. 
Leg utóbb meg je lent köny ve: Szo do ma (ver sek, 2004).

Se bõ Jó zsef 1957-ben szü le tett Veszp rém ben. 
Kö zép is ko lai ta nár, szo ci o ló gus. A Kö zép-du nán tú li 
Ré gió mû ve lõ dés tör té ne té vel, szo ci o ló gi á já val fog lal-
ko zik. Je len tõ sebb mû vei: A Ba kony-mí tosz, a Ba kony
a ma gyar iro da lom ban (1999); Moira, dr. Brusznyai 
Ár pád éle te és ko ra (2002); A ki rá lyi ré gió, a Kö zép-
du nán tú li Ré gió (2003),

Sü tõ Csa ba And rás 1979-ben szü le tett Gyõ rött. A 
gyõrszentiváni Vá ci Mi hály Ál ta lá nos Is ko lá ban ta nít. 
Önál ló kö te te: Spleen (ver sek, 2004).

Sza kács Esz ter 1964-ben szü le tett Pé csett. Köl tõ. A 
Pé csi Egye te mi Könyv tár mun ka tár sa. Leg utóbb meg je-
lent kö te te: Álom be széd (ver sek, 2002).

Szalai Zsolt 1979-ben szü le tett Gyõr ben. Köl tõ, 
kri ti kus. Szü lõ vá ro sá ban ta nít. Önál ló kö te te: A ro man-
ti ka posztulálása (ver sek és vers for dí tá sok, 2004).

Szé ki Patka Lász ló 1948-ban szü le tett Gyõ rött. Kul-
tu rá lis me ne dzser, dra ma turg, köl tõ. Veszp rém ben él. 
Leg utóbb meg je lent kö te te: Amargosz II-III. (ver sek, 
2002).

Szi ge ti La jos Sán dor 1951-ben szü le tett Szi get vá-
ron. Iro da lom tör té nész, kri ti kus, a Veszp ré mi Egye tem 
tan szék ve ze tõ ta ná ra. Leg utóbb meg je lent kö te te: 
Verssor(s)ok. Köl té szet az ez red for du lón (2003).

Tóth Vil mos 1973-ban szü le tett Gyõr ben. Tör té-
nész, kul tu rá lis ant ro po ló gus. Leg utób bi kö te te: Sír em-
lék mû vé szet (2006).
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