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festményeivel illusztráltuk.

A művésznőről az 5. oldalon olvashatnak.

Böszörményi
Zoltán

Majorana lépeget

Hajítsd el illúzióktól 
terhes magányod!
Rád nevet a gyerek az almafa alól, 
s te megáldod.
Fáradtan szédül az éj karjaiba, 
a test.
Forgasd csak, nézegesd, 
mindhiába bújt bőrbe a lélek, 
kilúgozzák onnan az évek.
A szenvedéstől mentes lét
másról mesél,
m int az emlékezés,
nem lát, nem hall,
csak feszeng,
tágítja a diadal-mérgezett
tér-eget.
A gondolat tárgyai 
megannyi csillogás, 
felnevelni kéne már bennünk 
mi örök égi más.

Honlapunkról ajánljuk
N agy Bandó András 
verses jókívánságai 
2009. karácsonyán
HOZTA, NEM V ITTE -  
beszélgetés Csányi 
Vilmossal
Gömöri György:
Betlehem

Interjú Danyi Zoltánnal -
filmfelvétel

Rácz Boglárka versei

Onagy Zoltán:
Fekete ország, 
fekete fenyő

A

Évszakok (In memoriam  
Josep h  H aydn, F e lix  
M endelssohn-Bartholdy  
és Radnóti Miklós)
Karafiáth Orsolya
elm ondja három  versét -  
hangosvers

Csak a hiány, amit talál -  
V incze Ild ikó kr i t ikája  
Gerevich András Barátok 
című verseskötetéről

A likból lett leány -  Hargitai 
Ildikóval Szántai Edina be
szélget

Buddha szomorú? -  Három 
éve ment el Lázár Ervin
Stefikaláka

Túlvilágkalauz stopposoknak 
-  Megjelent a Tibeti Halot
taskönyv új fordítása -  Vil
láminterjú Agócs Tamással 
és Kelényi Bélával
Hetvenöt év, nyolcvan kötet -  
beszélgetés
Kabdebó Tamással
START-pisztoly I. -  F 
Lilla három verse

Aki először belenyal, avagy 
Teréz-e vagy?

Egy másik Zelk Zoltán

Gömöri György: Gondola
tok Ortutay naplójáról

A siralmasság minden mai 
publicisztika része -  beszél
getés Urbán Péter rel

-  2001 óta figyelem, m it csinálsz, ebben az évben jelent 
m eg a Priss irodalmi húsok, a Sárkányfű, ahol korábban a 
prózát szerkesztetted, csak később, az egyre gyakrabban 
felbukkanó, „ez a fiatal író, az is, amaz is sárkányíuves“ ra- 
gadványjelző idején tűnik fel. K ét év fiatal kortársak szer
kesztőjeként, ez azt jelenti, hogy huszonöt évestől harminc
ötig valamennyipályatársadat ism ered a kezdetektől?

-  Hát, ha nem is mindet, de sokat. A Sárkányfu szerkesztő
sége az Aloé Café nevű kocsma volt, hetente egyszer ott gyűltünk 
össze. Megfordult ott Peer, Térey, Hazai, Kemény, Király 
Levente (aki a versszerkesztő volt), Varró Dani, Maros András, 
Szálinger Balázs stb. Akkor talán még hittünk abban, hogy az 
irodalom csapatjáték, hogy „kell egy csapat“. Aztán rájöttünk, 
hogy ez illúzió. És mindenki ment a maga dolgára. Én is. Egyik
m ásik barátság m egm aradt, de m indenkiből magányos 
bozótharcos lett. És azt hiszem, hogy ez így normális.

-  Közben ké t éven át a Magyar Konyha. Hogyan lehet egy 
M agyar K onyha n evű  laphoz elszegődni? 1998-ban 
megjelenik az első köteted, nyilván prózát akarsz írni, nyilván 
nincs szakács- vagy ez irányú képzettséged, miképpen alakult, 
főmunkatárs és rovatvezető egy gasztronómiai lapnál?

£lég nagy a pofán), 
öntörvényű vagyok

Cserna-S zabó A ndrás, Szentes, 1974. március 9. író. 
Kötetei:Fél négy (Magvető, 1998.); Fél hét (Magvető, 
2001.); Félelem és reszketés Nagyhályogon (Magvető, 
2003.); Levin körút -  hasnovellák, gasztroesszék 
(Ulpius-Ház, 2004.); Jaj a legyőzötteknek, avagy 
süssünk-főzzünk másnaposan (A macskajaj regénye 
52 recepttel) -  Darida Benedekkel közösen (Alexand
ra, 2007.); Puszibolt (Magvető, 2008.).
Most jelent meg a Mérgezett hajtűk -  esszék (Mag
vető, 2009.) című kötete, erről kérdeztük.

-  Nincs szakács képzettségem, bár kis ideig jártam a legen
dás Unger Károly (akkor a Szakácsszövetség elnöke volt, 
varázslatos figura) óráira. De nem vagyok szakács természe

tesen. író  vagyok, aki foglalkozik gasztrozófiával is. Nem 
mellékesen háziember és apa is vagyok, tehát a főzés a napi 
rutinomhoz tartozik. A Magyar Konyhához kerülésem amo
lyan Rokonok-szerű sztori. Konkrétan a nagybátyám lett a 
főszerkesztő és keresett egy fiatal, írni tudó munkatársat, 
aki szerkeszt, interjút készít, recepteket jegyez le és a többi. 
Három évet töltöttem el ott, és azóta is szoros a viszonyom a 
gasztronómiával. Lassan 8-10 éve írok rendszeresen étte
remkritikákat, főként a Gustónak, ami talán a legrangosabb 
lap a piacon (hogy mást nem ondjak, ide írja gasztrozófiai 
sorozatát Váncsa István). És hát irodalmi munkáim sem 
mentesek a kulináriától, a Levin körút c. könyvemban has
novellák és gasztroesszék vannak, Darida Benedekkel meg
írtuk a másnaposság történetét (52 recepttel), és az új köny
vemben, a Mérgezett hajtűkben is van gasztronómia vasta
gon (pl. esszé a lecsóról, portré ínyesmesterről, eszmefuttatás 
a kannibalizmusról). Tehát jogos, ha levesírónak csúfolnak.

(Polytatása a 6. oldalon)
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esett az eső, amikor a New-York-i LaGuardián landolt. 
Torontóból érkezett üzleti tárgyalásra. Több m int két 
órát késett a gép. A biztonságiak gubancot találtak vala
melyik utas poggyászában. Mire megkezdődött a véget nem 

érő cirkusz. Néhány fekete csuklyás, géppisztollyal felfegyver
zett smasszer szállta meg a területet, ahol kétségbeesve álldogált, 
s a nyugalomról, békéről szeretett volna álmodozni. Lezárták 
az ellenőrző pontot. Olyan erélyesen és megrögzötten tették a 
dolgukat, akaratlanul is átvillant rajta, a következő pillanatban 
mindnyájukat arccal a falnak, 
terpeszállásba fogják kénysze
ríteni, s arra kötelezik, hogy ke
züket a fejük fölé emeljék, míg 
ők egyenként sorra mindenkit 
megmotoznak.

Mellette hatvan év körüli, 
erősen kopaszodó, jólöltözött 
férfi egyik lábáról a másikra helyezte súlyát. Láthatóan izgatott 
volt. Tekintete ide-oda repdesett.

Mivel az elmúlt évben több, a mostanihoz hasonló esetet élt 
át, nem találta furcsának, ami a szeme előtt zajlik, sőt, inkább 
mulatságosnak. Egyetlen dolog zavarta: az, hogy most már 
biztosan elkésett a megbeszélt találkozóról. Bár óvatosságból 
rendszerint minimum háromórányi időt hagyott a landolás 
és a randevú között, ez alkalommal -  maga sem tudta, miért -  
csak kettő és felet.

Miközben egykedvűen szemlélte, mi történik körülöttük, 
mentő gondolatok rohanták meg. Azzal érvelt, T  orontó és N ew- 
York között mindössze egyórányi a repülőút, ráadásul ilyen
kor, ősz elején még havazás sem várható, szélorkánokra sem 
igen van példa. Erre a meglepetésre nem számított. Pedig amió
ta a manhattani ikertornyokat a terroristák utasszállító repü
lőkkel megtámadták, majd mások, még be nem bizonyítottan, 
előre megszervezett demolíciós eljárással felrobbantották és 
földig rombolták, igenis számíthattak a mostanihoz hasonló 
pánikot és félelmet keltő epizódokra.

Azon kapta magát, hogy a mellette álló úriember gyanakvóan 
fixírozza. Első pillanatban átfutott rajta, biztosan azért, mert 
nem látott rémületet az arcán, s ezt furcsának találta. Feléje 
fordult, s mosolyt erőltetett.

-  Ez már a harmadik ilyen eset idén -  próbált magyarázkodni. 
Ekkor vette észre, hogy a másik már a kijelentését is helyte
lennek találja. -  Higgyen nekem -  mondta határozottan, s 
névjegyet vett elő a belső zsebéből. -  Üzletember vagyok, sokat 
utazom -  toldotta meg nyomatékkal. -  Gyáraim vannak, ma 
éppen a New-Y ork-i partneremhez igyekszem -  magyarázkodott.

A kopaszodó úr tétova mozdulattal nyúlt a kártya után. 
Hosszasan tanulmányozta. A férfit kissé nyugtalanította ez, el 
sem tudta képzelni, mi a jószerencsét lehet ennyi ideig für
készni egy névlapon.

De az öregúr nem tágított, továbbra is merő figyelemmel 
vizsgálgatta a papírra nyomtatott szöveget.

Már-már elvesztette a türelmét, amikor egyszer csak felra
gyogott az arca.

-  Most már tudom, honnan ismerem a termékeit. A fiam 
hónapokkal ezelőtt lámpát rendelt önöktől. Húsz darabo 
azonnal beállítottunk a laborunk tesztstandjára. Különlege: 
eljárással öregítettük őket.

-  No és? -  kérdezte a türelmetlenségtől kissé hangosabban
-  Tökéletesek. Majdnem tö 

kéletesek. Ilyet el sem hittem 
volna, ha nem magam végzem 
a teszteket -  ismételgette, mi 
közben közelebb hajolt, hogy 
jobban szemügyre vegye az is 
meretlent.

-  Melyik típusról beszél?
lépett most már közelebb hozzá.

-  A 250 Wattos higanylámpáról.
-  Ja -  mondta legyintve. -  Nem nagy kunszt. Félautomata 

gépen szereljük az égőtestet. A második lapítás előtt a lányok 
be tudják állítani az anód és a katód közötti távolságot. Plusz 
mínusz egy milliméter eltéréssel -  toldotta meg a férfi.

-  Gondoltam, hogy valami egyszerű magyarázata van ennek, 
de nem jöttem rá, hogy mi -  csillant meg egy fénycsepp beszél 
getőtársa szemében.

Abba kellett hagyják az eszmecserét, mert végül is falhoz 
állították őket a fekete maszkot viselő smasszerek.

Miközben kezük a fejük felett remegett, a férfi az öregre san 
dított. Láthatóan nyugodtan, magába feledkezve támasztotta a falat.

A férfi arra gondolt, mennyire örült, amikor megjött a hír, 
hogy a leningrádi hidakat a lámpáival világították ki. Beüze
meltek mínusz negyvenöt fokos hidegben is. Azonnal tudta, 
hogy miért az ő lámpáit. A többiek teljesen automatizált sorokon 
gyártották az égőtestet, azokon nem lehetett azt a plusz-mínusz 
egy milliméternyi távolságot betartani.

Másfél óra múlva a smasszerek közül valamelyik rájött, hogy 
a gyanús csomagban otthon főzött szilvalekvár volt. Majdnem 
elvitették a poggyászt az időközben odavezényelt robottal, hogy 
felrobbantsák, mikor az egyik csomagszűrő technikusnak eszé
be jutott, hetekkel azelőtt látott már a mostanihoz hasonló 
képet, s az akkori gyanúsított egy nagyon idős hölgy volt, aki 
San Franciscóba akart az unokájának Erdélyből szilvaízt vinni.

A férfi az öregurat újra csak -  miután kétórás késéssel landoltak 
-  messziről látta. Bár tudta, hogy el fogja késni a randevút, mégi: 
a kijárat felé szaladt, hogy az elsők között ülhessen taxiba.

Ha akkor tudja, hogy akiért szalad, élete legnagyobb anyagi 
veszteségét és lelki fájdalmát okozza, akkor lelassítja léptei 
vagy egyszerűen el sem hagyja a repülőteret, a következő gépp 
visszatér Torontóba.

: angolok nagy romantikus költője, a tüdőbaj által élete 
.virágában elragadott John Keats egy ideig London 
szélén, a hampsteadi őspark mellett lakott, gyógyulást 

élve a jó levegőtől és a házától nem messze lévő gyógyforrás 
zétől. De állapota egyre romlott, s mivel orvostudornak ké

zült, tehát tisztában volt betegsége súlyosságával, a ködös 
Albionból Rómába költözött, ott már azonban csak rövid időt 
szabott ki számára a sors.

A brit főváros régóta alaposan túlnőtt ezen a hajdani perem
kerületén, a Hampstead negyedet a metró is közelebb hozta a 
központhoz. A kellemes eleganciával berendezett, egyemeletes 
kis ház pedig immár múzeum, és a lejtős utcácska a költő 
nevét viseli. A Keats House szalonjában hetente tart estet egy 
irodalmi társaság, és a minap az érdeklődők Len Rix műfor
dítót jöttek el meghallgatni, aki arról beszélt, hogy miként 
ismerkedett meg Szerb Antal írásművészetével, és hogyan for
dítja le sorra egymás után a tragikus körülmények között, 
náci munkatáborban meghalt író alkotásait.

Len Rix tanárember, behatóan érdeklik más népek nyelvei. 
Valahol, talán éppen Manchesterben, magyarokat hallott egy
más között beszélgetni. Milyen érdekes, különös ritmusú, 
egyéni fonetikájú nyelv! -  gondolta. Szerzett egy magyar re
gényt, és elhatározta, hogy gondos szótárazás útján abból fog 
megtanulni magyarul. Az nem aggasztotta, hogy nyelvünknek

Sárközi Mátyás
Szerb Antalról 
Keats házában

igen bonyolult nyelvtana van, mert a nyelvtani szerkezetek 
különösen érdekesek számára, szinte úgy tekint rájuk, m int 
matematikusok egy-egy megoldandó egyenletre. A szavak és 
kifejezések árnyalatossága épp úgy rabul ejtette, m int a regény, 
amit a nyelvtanuláshoz megvásárolt, Szerb Antal könyve, az 
Utas és holdvilág. Mennyire szellemes, mennyire angolos és 
mégis európai!

Szerb Antal fiatalon egy éven át időzött Londonban, éppen 
azokban az időkben, amikor jó formában leledzett az angol 
irodalom, Aldous Huxley és Evelyn Waugh voltak a siker
szerzők. Könnyeden intellektuális stílusuk és gondolkodás
módjuk megihlette Szerb Antalt. Az Utas és holdvilág mese
szövése, előadásmódja igencsak angolos, a magyar író pedig 
még odáig is elmerészkedett, hogy parodizálja az angol P. G.

IANCU LAURA 

oda
talán egyszer megkegyelmez 
a légzés a szó az ölelés 
hogy minden este várni kényszerült 
tudván az ajtón nem nyílik rés

talán a tél fehérje 
leszáll az éhes partra 
félbemaradt leveled a délutáni kávéd 
hajón vontatja oda

talán a vállig érő hó 
jéghátamra fagyott holnapom

talán a néma harangszó 
lélekvivő utakon

későre jár
a fákról már a pikkely hull 
s a törmelékre köd 
vacog az ég s a szívre 
fagyott rönk

lassan a másvilágra lök

egy talált szög 
maradt a világ

gyász
(Raymond Chandler visszhangra)

rossz napja van az istennek 
s az isten napja hosszú

beteg s ha beteg hát beteg akkor 
kezében is a batyu

térdem van és van kezem  
meghajlok összecsuklom  
mint kivert kutya: életem  
szájpadlásra kulcsolom

Wodehouse-ot. A regény iránti lelkesedés késztette Rixet, hogy 
elkészítse angol fordítását.

Az idegen nyelvből átültetett vers vagy próza sikerének, za
vartalan befogadhatóságának alaptörvénye, hogy az olvasó nyel
vén legyen stiláris szempontból minél meggyőzőbb. Manapság 
örü lhetünk , hogy jó to llú  m űfordítók veszik kezelésbe 
irodalmunk legjobb alkotásait, akár második generációs magyar 
származásúak, akár valamilyen okból irántunk érdeklődő írás
tudók. Len Rix is ezek közé tartozik, tehát múlhatatlan ér
demei vannak abban, hogy Szerb Antal prózáját megismerheti 
az angolul olvasók sok százezres tábora is. Az Utas és holdvilág 
angol fordításban komoly kritikai sikert aratott. A külföldi 
szerzők bemutatására szakosodott, legutóbb Stefan Zweig-, 
A rthur Schnitzler- és Paul M orand-m űveket kibocsátó, 
londoni Pushkin Press (am inek oroszokhoz nincs köze) 
örömmel jelentette most meg Rix fordításában Szerb Antal 
újabb könyvét, A királynő nyakláncá-t, amely nem szigorú 
műfaji értelemben vett történelmi regény Marie Antoinette 
koráról, hanem művelt és merész írói csapongás a téma körül. 
Elárulja Szerb rokonszenvét főhőse iránt.

A szép kiállítású könyv immár ott díszeleg a londoni köny
vesboltok kirakatában, s Len Rix (aki egyébként Szabó Magda Az 
ajtó című regényének is fordítója volt) folytathatja a munkát, 
Szerb Antal novelláiból állít össze füzért a Pushkin Press számára.

Böszörményi Zoltán
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Valami alkalmi
Weber K ristóf 50. születésnapján

Személytelen voltál, mint a többi...
Petri György

Mint amikor a színészklubból figyeltük 
amely akkor még nem volt gagyibolt 
az éjféli utca kivilágított eseménytelenségét 
amely a színházra emlékeztetett 
annál is inkább mivel épp egy színház volt 
a kávéházi ablak hátterének díszlete 
az előtér pedig a kilencvenes évek 
annak is a serclije

amikor már látszott, hogy
végleg elfogyott a szegényes tartalék
egy újabb felvonáshoz
hogy már invenció sincs a megújításhoz
másként szólva már fingjuk sincs az illetékteleneknek
mit is kéne kezdeni ezzel a harmadosztályú országgal
a félrepisilt klotyójú múlt
leszáradt barna rétegeivel
a csempén

a sokadszor ismételt híreket 
hang nélkül néztük 
a közveszélyes arcokat nyilatkozni 
a gyűlölet fészkeit ráncaikba mélyedve 
a kopott és megkásásodott klubban 
amelybe a színészek immár jobbára 
csak a premier után tértek be

pedig nemrég a nemzet bálványai figyelték
innen a párttitkárok és besúgóik
eltitkolt gyilkosságait
(ma sincs másként,
sejtetik a tíz év utáni ismerős hírek)
amelyeknek nyomát a városi rendőrkapitány
személyesen tüntette el
mint most az új demokráciának nevezett
harmadik köztársaság
össznépi vonaglásának kifáradásán

volt abban valami valószerűtlen
ahogy a mobilba írtál bele verseket
mert az alvás- és pihenésképpen testet az elme
még most sem követhette
az aszketikus hiperaktivitás miatt
amely gyerekkorod óta gyötri
a valószerűtlenül magasan imbolygó
testrészek disszonáns harmóniáját

ahogy az élet
a történelem alkalmazott zenéje
hasonlóan a színházi darab esetlegességéhez
a szó a színpadon és közben a zene
az előadás láthatatlan eleme
amely védekezésképpen zenét ír
és a test fájdalmával tompítja
a szellem érzékenységét
amely kísérőzenét írt a darabhoz

miközben zajlik a rendszertelen
váltás a magasabb fordulatszám
helyett alacsonyabbra
a színpadon lévő testek
mint agytalanított zombik
utasítás szerint jönnek-mennek
sírnak ájulnak és árulnak el míg szeretnek
állni a reflektorfényben
a hiúság és az önhittség méla
pillanatait nehezen viselik
el itt a színészklubban
ahol még tovább játszanak órákkal
a premier után

nézted ítélkezés nélkül mindezt 
a megbocsáthatatlan múló időt 
te akinek problémát okoz a hang 
amely rendezetlen és szépség nélkül való

ízek színek és testek nélkül 
a szépség morális zsákutca 
mondtad volna
mert a morálra csak politikusok 
esküsznek ebben az országban 
és a múlt halottas házai 
a kőszínházak

mert akinek problémát 
jelent hogy a beszéd mellébeszélés 
a történelem mellé de a zene 
az időbeliség tiszta képlete 
vagyis valódi történetem 
amelyet nem lehet elmondani 
sem meghamisítani 
akkor sem ha szebb múltat 
kívánnunk kellene

Bp-i morze
tititi titkos hely tititi 
terem-e városmély terein 
van-e az árkádok falain 
akad-e függőgang zugain

tititi búvóhely tititi 
ligeti ősfáknál ha lelem  
hunyadi művár-úr neveti 
kicsahol árnyékból ölebe

fák árnyán kicsi pad lány vár rám 
hajdan tó leheli staccaton 
tűzkeblű citere megpendül 
zuglóban fejemet ráhajtom

rakpartunk lehet-e titkos hely 
éjfénycsík cölöpök ingatják 
csorbult szép köveken áthajlok 
és by night B city ránk pillog

tititi titkos hely tititi 
budai kiskocsmám se titok 
tucata spriccert ott megiszok 
hiszed-e szénsavgömbbe bujok

tititi titkos hely’t keresek 
ahova tátátá mehetek 
kirakat emberként köruton 
tititi titkos hely lebukom ...

Egei csata
Itt forr, pezseg jó forma-dalom. Beleng 
egy spondeusz rá jambus... Üzen Zeusz. 
Mind jő, ahogy vers-dogma k é r i .  
Lábcsufolón a kolón to la k sz ik .

Most hogy van ez? Lábatlan odém topog? 
Rá szirtakit bong földközi dob. Puhog 
germán turisták talpa. Dönget 
ógörög ütemözönre S ie g fr id .

ahogy agyszöveteidet
a zene szelleme éles és elviselhetetlen tűi
mint a bakelit lemezre ráhajló
merev mozgású kar
halkan ránduló kattanása
aztán a néma sávon futó hangszedő
hirtelen irányváltoztatással ráfordul
a spirálisan barázdált körökre
karcolja újra körbe körbejárva
elő a belepréselt zenét
ez maga fényt vetett az időre

így rakták ki a házakból az éjszakát 
mint a megtelt kukákat 
amikor néztük egy halott ország 
halott kisvárosának 
halott utcáját
már aludtak tetszhalott lakói 
kiterült és kiterített testek 
házaikban
és az utcákon az eldobált hajléktalanok 
horkolása szuszogása morgása 
újságpapírban zörgő álmuk 
a zene nélküli jövő 
személytelen jelene.

Dob döng, d o b o g . Vén dór-danaó danász 
víg búzukit penget, s űzi most a nász. 
Brünhilda táncból kacsint csalón, 
vár „erotévome“ téutón lá n y .

És tejszinű éj ködlik a nő szemén, 
és Mars-vörösben már feketéll duett, 
és hűs homok bőrükre ráül, 
és krater-öblü ölek vihánca

sejlik tavernát retzina mámorán 
átúszni vágyó márka-lovag (Zigie) 
bortól opálos látkörébe.
Nincs se görög, se viking köd az, mi

hoz gyors machínát ex-neje csók-csatás 
kedvét b eb u rk oln á . Duel’um közelg. 
Walholl’ s Olimp’ -  Wótan Zeusszal -  
égei módu birokra kel m a .

Brünhilda sikkant, Mavrosz anyáz: .  
Germán lovag hellén kelevézt aláz. 
Siegfridnek öklét (búzogány lett) 
búzuki húrja emészti fel m o s t .

Daktil (középső) csúfot üzen, m u ta t .  
(Bukfenc a ritmusban.) De vajon lesz-é 
őrök barátság kólon és vers
láb -  görög és teutón közötti?



Ronda (csak félig  rondo)
A P ók  h a lo tt, ezerszer is le írták , 
a k épernyőn  is lá th a ttad , te  nép, 
k in ek  h ité t és nyelvét m a is irtják , 
s ki e lta r to tt h án y  nem zedék  herét! 
S p ionkodóknak  m a e lm ondhatod :
,,Ez való nek tek , nesztek: lófarok!"
E zerszer le írták , a P ók  halo tt.

A h írh e d t d ik tá to rtó l m it ta n u lt 
rokon , ellenség, s ki e felfújt ország 
új, ko rm ányzó  aty jának b izonyu lt?
S h á t a szorgalm asan káposzta torzsát 
rágcsáló m illiók , a jegyre oszto tt 
fagyasztott csirkén  felnő tt csóró ,,p ro sztó k ‘! 
(A P ók  h a lo tt -  k i ad n ek ik  m a koszto t?)

F e jü k  felett végzet? szerény  jövő?
V égtelen O szlop a la ttu k  a m ú lt 
-  hol vagy brancu§i-i képzelet, erő (!) - :  
nem zeti fejadagjukba a k iírd  
bendője, nyelve, kö lyke is bele
fér, vagy csak Pók-A tya agyveleje? -  
H áló ja te lv e ... bár, m ond ják , k im ú lt.

H erceg
H agyom ány, hogy a tehete tlenséget 
tán  m ég a ku d arcn ál is jobban b írják , 
s p iro s betű s ü n n ep e ik en  készek 
leh azu d n i a v ilág m in d e n  k ín já t.
A P ók  halo tt, ezeregyszer le írták .

2009. október
* P árizsi K urír, 1989-2009. szeptem ber

Átváltozások
„Isten csodálja 
M űvét, és soha sem m in  
nem  csodálkozik.

(Podor Á kos)

G yanakvó völgyek, ködbe vesző hölgyek; 
b izalom  k in t se, b en t se, csak ezek 
az iszapszagú, hegedűtokszagú  hetek  -  
a légkondicionált igéknek m ilyen szaga lehet?

A m it a polgár zsákm ányo lhat itt  még, 
s am it csak a halál, 
a győztes hadak  évszázadok óta 
porzó  kudarca  u tá n  h a  talál.

M egbújva, nem  lázadozva m ár a fagy ellen, 
egy lélegzetvétel a könyvlapok  felett, 
s lecsapnak  rád  az 
újabb bőregérszárnyú  kételyek.
V éd-e m ég szörnyetegektől a Bástya-köz? -  
lám , fe ltö rt m ellkasa alól a k o rn ak  
a fő téri káoszból bűbájos jövendő t 
képzelő m in d en  id ió tá t m egtapsolnak.

K opás, m egalkuvás, halán ték- s je llem 
törm elék . O nk ínzást to m p ító  ko rrek t 
tévedések, pasztörizált á llam csíny-tervek; 
a ro n tás  ideá it ho rdó  szellem  
arca, g yanú tlan , korcs u tódok  
in te lm ére , m egfestve szürreálba.
Egy ü res ablakszem  m in th a  m ég vissza
felé, a k ezdetek re  nézve, őrzi fájva 
a gyűrűző szivárványhártya 
sz ilánkjait. R eng a m ély; belsejében a 
legsivárabb  erőszakkorszak  á rn y a .------

Gőzölög m ár a té le lő  kukája.
K apaszkodn i m ég? K ételyekkel telve 
a n yúzo tt ko rm os egek -  m erre  
p ilin k é l, szellőzködik  az Ú ris ten  szárnya?

V ársz-e m ég valam it, b á r képzeletben, 
ha n e tán  ta rk ó d  döngetik?
T ú szk é n t bán tások , felejtések, 
sok-sok félreértés, zsigerekig 
hatoló. Ü res szobában h isz té riák , 
a m eztelenség  k o n tú rja i régen 
beágyazva (az ablakfa a la tti résen  
csak egy u n o tt pókfonál). A világ: 
m agángörcsök  közt közös orgián 
iszapsár, zsírdagály, hűségapály.

S a le b o n to tt u tcák  házszám ait 
keresgélő szen tek  s haram iák .

A hó  elolvad, s m arad  a hiány.
2009. december 20.

Irodalmi Jelen II
abdebó Tamás Tracking Giorgione című könyvét a Bran- 
don Kiadó publikálta 2009-ben Írországban és London
ban, s máris a kezünkben tarthatjuk magyarul is, az Irodalmi 

Jelen Könyvek kiadásában, 2009 decemberében.
Az itáliai reneszánsz Giorgionénak (velencei dialektusban 

Zorzone, Zorzo Barbarella de CastelfTanco) nevezett festőjével kap
csolatos művészettörténeti tények bizonytalanoknak és változóknak 
tűnnek. Neve, családneve, születési helye éppúgy, m int életműve.

A róla szóló monográfiák és tanulmányok szerzői eltérő számú 
művet tulajdonítanak neki. Elég, ha csak a magyar származású 
művészettörténészt, Giorgione művészetének egyik csodálóját, 
Johannes Wilde-ot idézzük, még
pedig azért is, mert e könyv szerzője 
művészettörténeti tanulmányokat 
Nagy-Britanniában folytatott, ahol 
Wilde-ot az ún. b rit művészettör
téneti iskola egyik alapítójaként 
tartják számon. A Velencei festészet 
Bellinitől Tizianóig című könyvében 
(Oxford, 1981), miközben -  az igen kevés,
Giorgionéra vonatkozó dokumentumra 
hivatkozva -  bevezeti olvasóját az életmű 
rejtélyeibe, Wilde csupán négy autentikus 
Giorgione-festményt említ.

(Röntgen- és egyéb sugarak seg ít
ségével ma már 20 képről bizonyosodott 
be, hogy alko tó juk  az örökké fiatal 
castelfrancói mester volt.) A dokumen
tumok egyike áll Kabdebó Tamás regé
nyének középpontjában, aki -  nem lévén 
m űvészettörténész -  m egengedhette 
magának, hogy a maga sajátos módján 
eredjen néhány hiányzó Giorgione-mű 
nyomába. Jól ismeri a forrásokra vonat
kozó művészettörténet-írás szabályait, de 
az itáliai művészettörténet forrásait is, 
hiszen ifjúsága idején, az 1956-os forra
dalom és szabadságharc egyik emigrán
saként Rómában is tanulta a tárgyat.

Az ő életművében a dokumentumok, 
források jelentőségét mi sem bizonyítja 
jobban, m int foglalkozása: Európa egyik 
legrégibb, könyvtárosi és bibliográfusi 
szakmáját folytatva lett Írország nevezetes 
embere.

Giorgione után nyomozó könyvébe 
mégis, íróként, fiktív dokumentumokat 
is szerkesztett. Kabdebó ugyanis Ang
liában, Olaszországban, Dél-Amerikában 
s Írországban töltött évtizedei alatt íróvá 
is vált, s könyveiben olykor -  miként e legutóbbiban is -  a maga és 
alakjainak személyes történetét a művészet- és kultúrtörténetbe 
ágyazza.

A gondosan összeállított, esetenként több nyelven is közzétett 
fiktív dokumentumok annyit jelentenének, hogy a Giorgione 
nyomában című könyv egésze egy fiktív nyomozás? Korántsem. 
Csak annyit, hogy a szerző íróként kutatott Giorgione és művei 
után, beleértve a bizonytalan attribúciójúakat is; így nézte és 
gyűjtötte a dokumentumokat, a legendákat; kereste fel a hely
színeket, ahol a festő egykor tartózkodott és dolgozott. Kutatásai 
során számos em berrel találkozott: hivatásos m űértőkkel, 
műkereskedőkkel és gyűjtőkkel, köztük a reneszánsz Itália nevezetes 
családjainak leszármazottaival. Ezek az események, melyek egy 
m űvészettörténész m unkájában általában rejtve (vagy láb
jegyzetben) maradnak, az írói tevékenység során felértékelődnek, 
és befolyásolják az események alakulását. Különböző metamorfó
zisokat idéznek elő.

A modern európai tudományosságban elfogadhatatlan egy 
könyvtáros vagy ku ta tó  m etam orfózisa (habár az ázsiai 
tudományok területéről ismerünk ilyen példát Budapestről, az 
utóbbi évtizedekből). Mégis, hacsak a kutató nem ragaszkodik a 
hipotéziséhez a végletekig, különféle változások zajlanak le benne 
is egy-egy találkozás, kor- és környezettanulm ány vagy do
kum entum  olvasása során, melyek nem csak a tudományos 
feltételezésen módosíthatnak, de fordulatot okozhatnak a kutató 
életében is. E személyes események megfogalmazására azonban 
csak az irodalom ad lehetőséget.

Kabdebó Tamás személyes történetként írta meg kutatásainak 
történetét, de nem ő, hanem egy olasz származású fiatalember 
beszéli el az eseményeket -  az író maga vált azzá, Giorgione után 
nyomozva. Könyvében a brit egyetemi hallgató neve majdnem 
azonos a festőével: Castelfrancói Giorgio Barbatella. A szerző e 
kettős átalakulása maj dhogynem a festővel való azonosulássá válik, 
minthogy sejteti: Giorgionénak és szerelmének gyermeke született. 
A név hasonlósága m egengedi, hogy G iorgione közvetlen 
leszármazottját lássuk a művészettörténész növendékben.

Kabdebó többi alakjának karaktere is átmeneti jellegű: a kutatás 
történései során egykori hozzátartozói, barátai és ismerősei és 
Giorgione világának valóságos és képzelt alakjai keverednek 
bennük.

E metamorfózisok által fogalmazza meg a szerző első fontos 
m ondandóját: a m últ benne él az emberben és az emberrel 
foglalkozó tudományokban; tovább él kapcsolatainkban, tudá
sunkban, érzéseinkben, legalábbis Európában, melynek szinte min

den nációját képviseli valaki a könyvben, köszönhetően Kabdebó 
meggyőződésének, miszerint Európa kulturális közösség. Rajtunk, 
olvasókon múlik, hogy ezt fiktív érzelemnek vagy létezésünk 
alapjának tekintjük-e. (A közösség létének hátterében a „szabad 
Európa" is ott áll, melynek születése, azaz a rendszerváltoztatások 
idején játszódik a könyv.)

E ku ltú rtö rtén e ti m ű fiktív  és mégis valóságos voltával 
kapcsolatban hadd említsem meg egy lehetséges párhuzamát! Pierre 
Assouline bestsellere, A portré 2007-ben j elent meg a Gallimard- 
nál Párizsban.

Benne Ingres, a festő egy arcképe a narrátor, „aki" tulajdonosai, 
a Rotschild család történetének a 
szemtanúja azóta, hogy elkészült. 
M ásfél évszázad európai tö rté 
nelmét olvashatjuk végig a francia 
író könyvében, azon személyiségek 
és események felidézésén keresztül, 
m elyeket a portré „láto tt és ta 

pasztalt". Az ő, a festm ény „szeme" 
ugyanis az egyetlen biztos pont a meg
lehetősen zaklatott történelemben.

Ezek a kortársi, szépírói fikciók egy új 
(brit földön mindazonáltal már évszázada 
honos) nézőpontot fogalmaznak meg: a 
műalkotás (és sorsa) többet tud és mutat 
meg a történelemről és a világról, m int
sem hogy csak illusztrációja legyen ezek 
tudományainak.

A műalkotás /  a művész „nézőpont
jának" kutatása mélyebb tudást eredmé
nyezhet a civilizációról.

És vajon Giorgione művészetéé? Aki 
Kabdebó által kortársunkká, „bátyánkká" 
válik, Esterházy Péter egy korábbi szavát 
idézve?

Egy m ásik könyvében, a Danubius 
Danubia című folyamregényében Kab
debó Tamás egyéni (családi) és politikai 
történetet-történelmet, múltat és jelent 
fog össze, a sorsokat a természet életébe 
illesztve. A kultúra mellett a természet 
tehát az ember otthona, az író szerint. De 
nem ez-e a reneszánsz egyik legfőbb ideája 
is? Nem kulcsa-e a természet Giorgione 
művészetének? Ebből a nézőpontból a 
Vihar című festményen hangulatokat, 
érzéseket jelenít meg a természet, benne 
az alakok valóságosak és mitikusak is 
lehetnek. Ahogy az emberben is együtt él 
e két világ.

A szerző e vissza-visszatérő mondandója nem kevésbé fontos 
az elsőnél.

K u tatási célja az volt, hogy m egtalálja G iorgione azon 
festményeit, melyek iránt Isabella d’Este érdeklődött 1510-ben 
egy levelében, az ifjú festő halála idején. Olvasóként részeseivé 
válunk a kutatásnak, mely akár e levél nyomán, a kora 16. században 
is történhetett volna. Hiszen a szereplők egykori és mai volta, a 
Kabdebó által kreált hamis (mai) dokum entum ok tökéletes 
korhűsége ezt lehetővé teszik. Az olvasó így maga is látogató 
Giorgione festményeinek születési helyein és ott, ahol ma őrzik 
őket, találkozik tulajdonosaikkal, megismer egy-egy különleges 
karaktert, amilyenek akár akkor, akár ma is léteznek köztünk. 
Genova, Milánó, Mantova, Ferrara, London, Prága, Castelfranco, 
Róma után megérkezünk Dublinba, a Nemzeti Galériába, ahová 
az egyik e ltű n t G iorgione-kép nyom ai vezetnek. A fiktív  
történethez híven azonban a kép nincs meg, s még azok a 
katalógusok is eltűntek, melyek egykor regisztrálhatták (volna) 
azt.

Ám közben megkerül egy imádságos könyv, egy úgynevezett 
hóráskönyv, mely Giorgione vagy valaki kortársa munkájának 
tek in thető . E nnek az ugyancsak fiktív  m űtárgynak és tu 
lajdonosának bem utatása legalább olyan érdekes, m in t a 
valóságosaké.

A szerző fantáziájának köszönhetően tehát nemcsak Giorgione 
bizonytalan életműve lett gazdagabb, de Írország és nevezetes 
gyűjteményeinek története is, miközben a könyv nyomozást 
folytató szereplői megtalálják létezésük értelmét és valóságát. Így 
maga az író is. Könyvének és kutatásának végére érve ugyanis ő 
maga (azaz narrátora) és a festő eggyé válik egy valóságos (?) 
álomban, mely kulcsot ad az egész regényhez, a kutatás-írás során 
végbemenő személyes metamorfózishoz: „Széles csipkegalléros 
zekét viselt és egy puha kerek kalapot. Szűk nadrágja egyik szára 
vörös, a másik kék bársonyból készült. Egy tarka toll a kalapjába 
tűzve, bal vállán tarisznya. Sárga szarvasbőr cipő a lábán. A férfi 
nem látott engem. Egy tölgyfa árnyékában letelepedett és a zsákjából 
elővett egy összehajtható kártyát és egy ecsetkészletet. A tenger 
uszadékfát ringatott és hintáztatott. A festő kihalászott egy lapos 
fadarabot -  talán egy fenyőfa deszka volt - ,  és leheletével szárítgatta. 
De festék sehol, még egy tintahal sem, hogy tintája legyen.

Én már tűkön ültem. Lassan megközelítettem.
Köhögtem. Fröcsköltem. Egy éles sáslevél megvágta az ujjam. 

Most már volt vörös festéke, tőlem kapta. A kapcsolat Barbatella és 
Barbarella közt létrejött."

Giorgione nyomában -  jjfr 
ajánló Keserű Katalintól

Lászlóffy Csaba



I Irodalmi Jelen 1
I. Fürdőkádban a tenger -  
tárcakísérlet Jász Attila 
Irodalmi Jelen-díjjal jutalmazott, 
Fürdőkádból a tenger című esszékötete 
nyomán

Jász A ttila a fürdőkádban 
olvas, tengervizet hozatott az 
Adriáról és a Balti-tengerről, két 
kamionnyit, talán elég lesz télire. 
Osszeönti őket, dél és észak 
kiegyenlíti egymást: az egyik 
pezsgést visz a téli mindenna
pokba, a másik pedig visszatereli 
a fürdőzőt a rideg valóságba. 
K özben tenger gyüm ölcsei 
pizzát majszol Gombrowicz-hoz, 
M ára ihoz, P ilin szk y h ez  és 
Petrihez, akik a tengerről írnak. 
A laikus azt mondhatná, hogy 

különös kötődése a sós vízhez már-már aggodalomra ad okot, 
de aki jobban ismeri a szerzőt, tudhatja: saját tenger nélkül 
egy valódi értekezés nehezen születik.

A sós víz megtette hatását. Jász Attila keze alól peregnek ki 
az esszék, akár a homokszemek. Éppoly áhítattal ír Weöres 
Sándor levelezéséről, nem  tú l hosszan Szijj F erenc 
hosszúverseiről, m int arról, hogy m iért nem ír regényt. 
Pedig tudna: regényes esszék helyett egy esszéregényt, saját 
tengereiről és utazásairól. Csak a kezdő mondatot nem találja. 
ír  helyette arról, hogy miként nem találja a kezdőmondatot. 
És arról, hogy nem is keresi.

A Kaukázus tájékáról érkezett alánok leszármazottja 
nemcsak a könnycseppekhez hasonló sós oldatban érzi jól 
magát, hanem az édes forrásvízben is, leginkább az Új 
Forráséban, ahol gyakran ő határozza meg a hullámok irányát. 
De olykor Bárkába száll egy-egy tárca erejéig, és irodalmi 
lapok közt ingázva behajózza az egész Kárpát-medencét 

Néha megkockáztat egy-egy verset a napsütésben, mert 
tudja: a tengerétől m egfosztott m agyarnak a líra csak 
nosztalgia egy aranykorból, amikor még értették a nyugalmat, 
a megpihenést és a metaforát, mert volt hol megpihenni. A 
nyughatatlan, tenger nélküli, kongó medencéjébe zárt magyar 
csak az esszét értené, ha olvasni vágyna. De nincs tengerpartja, 
ideje és nyugalma, így csak elvétve olvas. Ám Jász Attila 
rendületlenül ír, remélve, hogy mások is rájönnek: egy 
fürdőkádban megtalálható a tenger, ha nagyon akarják. Egy 
fürdőkádban megtalálható a nyugalom, és ugyanabban a 
fémöbölben akár Jász Attila is, aki talán nem foglalta le 
magának az összes tengervizet, melyet kamionok szállítanak 
a Baltikumról és az Adriáról.

Gyakorlott úszómesterként azt is tudja, hogy a tengert 
olykor csak messziről szemlélő olvasóval finoman kell bánni, 
legyen az a tenger bármely földrajzi térségben vagy éppen a 
fürdőkádban. Csalogatni kell a vízbe, megmutatni neki a 
lábtempót és a karmozgatásokat, de az apró útbaigazítások 
után hagyni kell: hadd ússzon magától. Mert az olvasó szereti
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különböző korok és mesterek technikáit, s voltak festők, akik 
erőteljesen hatottak rám. Amikor elkezdtem a saját képeimet 
festeni, nagy izgalommal kutattam, hogy mi a saját stílusom 
és utam. Nagy vágy élt bennem, hogy egyedi világot teremtsek, 
illetve tükrözzem azt a világot, amit átengedek saját szűrőmön 
keresztül. Vegyíteni kíván
tam a képzeletemben megje
lenő alakokat, tájakat, törté
neteket, színeket a látott, 
avagy érzékszervekkel felfo
gott világ képeivel.

M indig  is úgy h ittem , 
hogy nem csak a látható, anya
gi valóság létezik. Rengeteg 
dimenzió nyílik itt és most, 
s csupán rajtunk múlik, mit 
vagyunk képesek felfogni és 
érzékelni. S ha nem is látjuk 
ezeket a világokat, kíván
csisággal, nyíltsággal, tu 
datszintünk megváltoztatásá
val megnyithatunk ajtókat.

magabiztosan felm érni a tem pót, az áram latot és a víz 
hőmérsékletét. Ha pedig segítségre van szüksége, ismét Jász 
Attilához fordul, aki néhány finoman exponált mondattal 
irányt mutat neki. Kilóg a WS-lóláb, fogd meg gyorsan! 
K acsin ts rá K osztolányi húgára! Lesd meg Borbély 
Szilárdot, hogy ünnep legyen kicsit az élet! A kritikus olvasó 
pedig hagyja magát, és nem fél már a tengertől, m int József 
Attila, aki majdnem belefulladt, vagy Shelley, aki tényleg. 
így lassan annyian lesznek az ország fürdőkádjaiban, hogy 
újra szükség lesz egy valódi tengerre.

2. A piacon sétálva -  Danyi Zolihoz, az 
Irodalmi Jelen-díj próza kategóriájának 
nyerteséhez

A hajnalban ébredő piacon 
sétálsz. É ppen D anyi Zoli 
gyümölcsverseihez keresel hoz
závalókat, vagyis inkább a költő 
gyümölcseit kutatod a valóság
ban. Kifinomult kíváncsisággal 
koslatsz az élmény után, nyá
ladzik a lelked, mert úgy hiszed: 
a valóság is lehet olyan, m int a 
líra.

A lapok helyett a napodat 
édesítenéd, málnával éppen. De 

csak darabokat találsz a pultokon, málnafoszlányokat a 
gyümölcsversekből. „Egy tűszálaktól szőrös gally gyümölcsbe 
nyíló sóvárgása -  Minden megismételhetetlen" -  emlékezel 
a könyvre. Látják az árusok, hogy bizonytalankodsz, így 
kóstolóval kínálnak. Elfogadod. A vershez képest tompa íz 
pedig bizonyítja a megidézett sóvárgás megismételhetetlen- 
ségét.

Danyi Zoli lírájával tehát nem lehet piacra menni, mert 
soha nem találod meg a málnát, amit a Gyümölcsversek óta 
keresel. Nem fér be a sóvárgás a műanyag doboz és a folpakk 
mögé, nem úgy, m int a papírlapok közé. Te viszont inkább 
gyümölcsöt ennél, m in t könyvet és lírát, és a Maslow- 
piramisra gondolsz, ami helyesen tudja: ha nincs meg a 
napi gyümölcscukor, nem kívánod az irodalmat, és mellesleg 
éhen halsz a lírával, amitől nyáladzik a lelked.

így a piacon sétálva be kell vallanod, hogy reggeli előtt a 
prózai vágyak jobban érdekelnek. És inkább Hajnali húst 
kérsz egy erotikus novellához, vagy Párhuzamokat, flamin
góval, ez utóbbinál a kofák minden bizonnyal furcsán emelik 
szemöldöküket. A prózaolvasó vevőt ők is jobban szeretik. 
Bár ha Danyi tolvajnovellájával lopakodsz a közelükbe, fe
lednek minden metafizikát, és övtáskájukhoz kapnak, mert 
ugyanúgy, m int olykor a nyájas olvasó szokott, ők is ragasz
kodnak az evilági értékeikhez. Te viszont csak mosolyogsz, 
H am vas-D anyi-gondolatokkal kacérkodva, m elyeket 
sajátoddal vegyítesz, és miközben a málnás turmix hozzávalóit 
pakolod a táskádba, a rózsaáruslány kezét éppen megszúrja 
egy tövis, ami a szerző rózsakertjéből keveredett a valóságba: 
egy tűszálaktól szúrós gally sziromba hajló sóvárgása.

Abban a szerencsében van részem, hogy két kultúrában is 
otthonosan mozgok: Magyarországon születtem, az európai 
gondolkodásban nevelkedtem, de lelki alkatom folytán közel 
állok a keleti filozófiákhoz és kultúrákhoz. Több m int két 
évet éltem Jáván, ahol megtapasztalhattam egy, a gyökereimtől 
egészen különböző, ám a lelkemhez mégis nagyon közel álló 
világot. Azáltal, hogy két kultúra találkozik bennem, én is 
világok közötti kapuvá válok. Életemben és festészetemben 
is vegyítem mindazt, amit megtanultam nyugaton, és amit 
magamba szívtam keleten.

A festéssel magamon belül is kapukat nyitok, s számomra 
nem is annyira a kész kép a lényeg, m int inkább az a folyamat, 
amit alkotás közben megélek.

3. A száműzetés kertésze -  
Gömöri Györgyhöz, aki az idei Irodalmi 
Jelen-díj költészeti kategóriájának 
jutalmazottja

Majdnem ötéves voltam, ami
kor utoljára emigrálhattam vol
na, de így is a családból került 
ki az egyik utolsó disszidens.
Szökése olyannyira kétségbe
esett volt a Kádár-rendszer utol
só heteiben, hogy néhány évig 
el sem hitte a rendszerváltást. 
így gyermek-, de néha még ka
maszfejjel is irigy voltam az 
emigránsokra, az ötvenhatosok
ra, akik helyesen felmért száműzetésükkel egy olyan országot 
hagytak maguk mögött, amelynek volt hogyan megújulnia. 
Irigykedtem azokra, akik úgy tudtak beszélni ötvenhatról, 
Magyarországról, a száműzöttségről, hogy közben magyarok 
maradtak, és távolról, rég felszántott ugarokról is gondozták 
azt a kertet, ahol élniük, halniuk kellene, de sajnos éppen 
akkor egyik lehetőség sem volt túl meggyőző számukra.

Gömöri Györgyre tehát sokáig irigységgel tekintettem, 
mert a száműzetésből választott messzi földet csakhamar 
kertté változtatta, ahol türelemmel viselt évek után gyökeret 
eresztett a szabadság fája. A történet azonban nem ilyen egy
szerű, és csak látszólag bibliai. Ahogy a paradicsomban, úgy 
a távoli angol kertben is két fa magasodott: az egyik a már 
említett szabadságé, a másik pedig az emlékezeté. Amíg azon
ban az első emberpárnak megadatott a választás szabadsága, 
addig Gömöri György mindkét gyümölcsből kénytelen volt 
egyszerre szakítani, csakúgy, m int a legtöbb magyar ember, 
aki többször megízlelhette a szabadság fanyar kininízét. Azt 
érezhette az 1945-ös megszabadulás után, 1956 októberében, 
valamint az oltalmat nyújtó Szigetről 1989 októberére te
kintve, és azóta is folyton visszanézve. Majd pedig a csalódás 
rettenetét, melyről vagy nem lehetett, vagy nem tudtak be
szélni, pedig Illyés szavaival érdemes elgondolkodnunk: „ki 
szépen kimondja a rettenetet, azzal föl is oldja".

Nehéz dolog emlékezni annak is, aki kénytelen, annak is, 
akinek nincs mire. Ezekben segít Gömöri György lírája, 
amely illyési módon mondja ki és oldja fel a rettenetet, kertté 
formálva a száműzetést, átszűrve a történelmet a lírai én 
folytonos újraértelmezésén. A „zöldpaprikafüggő londoni 
magyar" m egtanítja, hogyan lehet az emlékezés terhét 
becsülettel viselni, lírává formálni, és átadni nekünk, akik 
gyermekfejjel még irigykedve gondoltunk az ötvenhatosokra. 
így leszünk felnőttekké vagy felnőttebbekké, akik már 
nemcsak a hérosszá váló alakokra és az életben maradt csendes 
tanúkra néznek fel, hanem a becsülettel emlékezőkre. Mert 
az ő tisztességes szavuk az, ami velem is elhiteti, hogy jól 
döntöttem , am ikor ötéves korom ban mégsem szálltam 
repülőre, és inkább hazai kertekben türelemmel várom a 
szabadság fájának termését, amely talán éppen az emlékezés 
fájával van oltva. Boldog Zoltán

Hasonló ez a meditációhoz, m intha megszűnne a tér és az 
idő. Az üres vászon vagy papír olyan számomra, m int egy 
játszótér, ahol minden megtörténhet. Történeteket mesélek, 
amelyeknek se okuk, se céljuk, én is folyamatosan fejtegetem, 
vajon miről szólnak. A formák, színek, történetek nem 
valamiféle üzenet vagy sugallt mondanivaló alárendeltjei, 
hanem önmagukért és önmagukban létezők. A létezés maga, 
ami izgat. A színek harmóniája, ereje, egy-egy mozdulat bája, 
egy-egy tekintet üzenete. Ezért a képen levő figurák is csak 
vannak. Léteznek. Jelen vannak egy adott pillanatban, mely 
lehet akár az örökkévalóság. Ezért ha képeim jelentéséről 
faggatnak, nem  tudok , és nem  is szeretek racionális 
magyarázatot adni.

A közös motívum, amely valamennyi képemet összefűzi: a 
játékosság, a humor, a finom irónia és a szellemi dimenziók 
felé való nyitottság. A humort azonban nemcsak a képeken, a 
figurákon vélem felfedezni, hanem magában az alkotás 
folyamatában is. A festés jelenlét, öröm, játék.

Áradni szeretnék a képeken keresztül, örömet szerezni, 
kapukat nyitni és hozzájá
ru ln i ahhoz, hogy az em 
berek felismerjék saját belső 
színességüket. Sugallani sze
retném, hogy a mindennapi 
csodák itt vannak bennünk 
és körülöttünk, amiket akkor 
láthatunk meg, ha elcsön- 
desítjük zakatoló elménket és 
állandó ítélkezésünket. Ha 
csak pillanatokra is, de si
kerül elkapni a létezés él
ményét, hogy jelen vagyunk, 
ott, abban a p illanatban... 
akkor egyszer csak felra gyog- 
nak a színek, és harm oni
kussá válik a világ."

Kiss Márta



Nyáreste Sirmionéban

„Ha m ajd elindulsz Ithaka felé, 
válaszd hozzá a leghosszabb utat“

Kavaílsz

Már túl az emberélet szebb felén 
de útban messzi Ithaka felé 
megálltunk egyszer fenn a Garda-tónál
-  csak alkonyatkor értünk Sirmione 
kis főterére ahonnan röpke séta 
Catullus sírkertje de sajnos akkor 
az a sírkert éppen zárva volt 
kiültünk hát a csöndes Garda-partra 
a gyerekek kavicsokat dobáltak
a vízbe míg a violaszín égre 
lassú menetben felmászott a hold 
langyos meleg volt s én szemem behunyva 
számoltam a hosszú partszegélynek 
csapódó kis hullámok loccsanását 
a vendéglőből édes zene szólt
-  én nem gondoltam akkor Ithakára 
csak elfogott a nyár a perc varázsa 
míg hűvös szél tépett az éjszakába
s elindultunk Desenzano felé

Inkább birkózás

„Az élet inkább birkózás, m in t tánc“
(Marcus Aurelius)

Az élet inkább birkózás, mint tánc -  
szentigaz. Már pöttöm korunkban 
meg kell birkóznuk a nyelvvel 
és számos szokással, ami nélkül az ember 
nem élhet. Később az iskolapadban 
a dolgok árnyékaival tusakodunk és a számok 
végtelen óriáskígyója fojtogat. Meg kell 
aztán élnünk, s a megélhetés 
harc az árakkal, a szükségletekkel, 
s a kísértéssel, hogy bűnözve hamarabb 
boldoguljunk. (Ez nyelvi fintor, hiszen 
senki sem „boldogabb", ha bűnre adja fejét, 
csak bűnrészesebb, míg meg nem boldogul.) 
A karrier koreográfiája olyan, 
hogy a birkózás idővel tánc látszatát 
fogja majd kelteni. „Szumóval szebb az élet". 
M ígnem ráncokkal behintve, összeaszva, 
vagy megdagadva, beállunk mi is a sorba, 
lépteinket az utolsó -  halálos -  tánchoz igazítva.

Egy Chagall-kép leírása

Zöld mezőben, zöld falu mellett 
sétál egy sötétbe öltözött 
sudár legény. Arcán mosollyal, 
mert boldog, mert ő senkitől se fél.
Kezét kinyújtja és íme, mintha 
léggömböt fogna, úgy tartja fel 
már-már repülni vágyó kedvesét.
A lány, lila zászlóként fenn lebeg
és talán csak arra gondol, ami a kép
hátterében áll, a halvány-rózsaszín
templomra, ahol majd a pap
(vagy rabbi -  ez a kép szempontjából egyremegy)
ezzel a fiúval összeadja. Jóllehet
azt inkább a vérvörös
abroszra tett üveg bor és a még eltöretlen
pohár képzete csalogatja.
Két ember, aki még hisz a csodában, 
ami nem más, mint egy önfeledt pillanat 
a teremtett világ rejtelmes sűrűjében.

Irodalmi Jelen II
( Folytatás a z I . oldalról)

-  És egyáltalán, jó t tesz az imázsnak, ha a neved m ellé 
kapcsolt jelző  a gasztro-író? Sok magyar író te tt kirándulást 
konyhafronton, néhány kifejezetten üdítő kirándulást, de 
őket sem ezért szeretjük. Tekintsük szenvedélynek, ami majd 
elmúlik?

-  Szenvedélynek szenvedély, ez nem kétséges. De remélem, 
nem múlik el. Az meg, hogy milyen jelzőt kapcsolnak a nevem 
elé, már régen nem érdekel. Az érdekel, hogy a saját utamat 
járjam, azzal foglal
kozzam, ami érdekel.
Arról a kritikusról, 
aki szerint mondjuk 
a finom főzelék rő l 
nem  lehet novellát 
írn i vagy a lecsóról 
esszét, mert ez NEM 
IRODALOM , arról 
meg megvan a véle
ményem (el is mon
dom, sokszor).

-  A m ásik az al
kohol. P etőfiről, a 
népszerű bordalok 
szerzőjéről kiderült, 
többnyire vizet ivott.
A z t is módjával, ne
hogy ártson. Van le
hetőség arra, hogy  
rólad is m egjelenik 
egyszer, se nem iszol, 
se nem főzöl, se nem  
eszel?

-  Erre nincs lehe
tőség. Iszom is, főzök 
is, eszem is. Ennyi.

-  A legutóbbi közvetlen infóm , hogy gulyást főztél a 
M érgezett hajtűk ősbemutatóján. Különleges. Es az, hogy 
kifejezetten rövidre zártad a szöveges részt. A magam részéről 
k i nem állhatom a könyvbemutatókat, író-olvasó találkozókat, 
sajátjaimat legkevésbé. Lehetséges, hogy ilyesféle különle
gességgel dobod fe l magad számára is, jusson kedv, türelem, 
hogy elmenj egyáltalán?

-  Én se szeretem a hivatalos irodalmi rendezvényeket, 
ahol az írók véresen komolyan veszik magukat, és sportot 
csinálnak a közönség untatásából. Én arra törekszem, hogy 
inkább egy kötetlen parti legyen egy ilyen könyvbemutató. 
Kevés duma, még kevesebb önfényezés, finom kaja (ezúttal 
szentesi tyúkgulyást főztünk, az utolsó falatig elfogyott, 
nekem már nem is jutott, de volt már debreceni korhelyleves 
is a jómúltkor), jó borok, és mindenki érezze jól magát. Nem 
látom értelmét annak, hogy órákig osszam az észt a saját 
könyvemről, miközben a közönség éhezik-szomjazik és 
kussban kell lennie. És azt is nevetségesnek tartom, amikor 
egy irodalmár „méltatja" ilyenkor a szerzőt. Majd az olvasó 
méltat, ha akar. De az már otthon lesz, a fürdőkádjában, a 
foteljében vagy a kerti díványon.

-  A z ősbemutatóról ju t eszembe, hogy több rövid kanyart 
tettél a színház irányába, kezdve ott, hogy néhány évig 
színházi tárgyú cikkeket írtál, folytatva azzal, hogy egy évig 
az Új színház ösztöndíjasa voltál, bemutatták a Vendel című 
drámádat egy m ásik színházban. A színház felé -  ez lehet a 
következő útszakasz?

-  Jelen pillanatban ezt látom a legvalószínűtlenebb útnak. 
Egyre inkább hidegen hagy a színház, nekem ez túl közösségi 
ügy, csapatmunka. Nézőként is nagyrészt unom. Ami meg 
mostanában divatosnak számít a színházban, az főleg hidegen 
hagy. A lakberendezés, a vízilabda vagy a sarki hentes sokkal 
jobban izgat, m int a színház.

-  A zt szoktam mondani, ha rákérdeznek erre vagy arra a 
kortárs, főleg nálam fiatalabb íróra, hogy szemmel vagyon 
tartva (szebb fogalmazásban: szemmel tartom), vagy persze 
azt, hogy „nem figyelem “. Te m it tartasz szemmel a kortárs 
irodalomból?

-  H át ez azért nehéz kérdés, mert igazából nem az én 
feladatom a kollégáimról, más kortárs írókról véleményt 
m ondan i. D e ha m in d en áro n  élő kedvenceket kell 
mondanom, akkor mondjuk Bodor Adám, Spiró, Garaczi, 
Bartis vagy Hazai Attila jut eszembe rögtön a nálam idősebbek 
közül. Rájuk például mindig kíváncsi vagyok.

II

-  Gyors közvélemény-kutatásom szerint (ismerős, elérhető 
irodalmi körökben, saját öreg-köreimben) az derül ki, hogy 
nem szeretnek. A miértre nem kaptam autentikus választ. 
A z a gyanúm, hogy az irodalmárok óhajtják, sőt kifejezetten 
elvárják, hogy áhítattal, és lehetőleg remegő térddel közeledjen 
az ember a Parnasszushoz, te ezzel szemben igen szépen 
belekaszálsz ebbe az áhítatba. Sőt. Lehet, innen való az 
ellenszenv? Tudod, miért, ism ered az okokat, vagy meg
leplek?

-  Meg kéne válogatnod az ismerőseidet. Barátkozhatnál 
sokkal jobb ízlésű emberekkel is. De félre a tréfát (valószínűleg

az ehhez hasonló vic
cek is hozzájárultak 
ismerőseid irányom
ban érzett ellenszen
véhez). Bennem vi
szonylag kevés az 
ambíció vagy a kar
rierizmus, nem szok
tam dörgölőzni, ba
rátkozni, és nagyon 
nehezen tudok  v i
selkedni is. Elég nagy 
a pofám, öntörvényű 
vagyok, mondom a 
magamét, és nem ér
dekel, hogy ki m it 
szól hozzá. Ilyen va
gyok, és kész. Néha 
nekem is nagyon ne
héz szeretni m aga
mat, de hát ezt dobta 
a Sors, és tudjuk, a 
Sors a legnagyobb fo
cista. De abban lega
lább biztos lehetek, 
hogy aki viszont sze
ret, az magamért sze
ret, és nem azért, mert 

benyaltam neki vagy szívességet tettem neki. Aki a barátom, 
az így elfogadott. És a barátságaim se súrlódásmentesek, 
folytonos vitában vagyunk, de ez így normális. Vérre menő 
ordítozást tudunk csinálni mondjuk abból, hogy kell-e a 
lecsóba fokhagyma, vagy hogy mekkora író Mészöly Miklós. 
Tehát a világ legfontosabb kérdéseiről. Én ahonnan jöttem 
(a családomban, a szentesi gimiben és a standon) azt tanultam, 
hogy face to face harcolunk. És hogy a szabadság dicsőségéhez 
képest a siker l . ..t  se ér.

-  A kö te t nem  novellák, hanem esszék. 42 esszé iro
dalomról, ahogyan az élet rágja. Egy-egy író, ahogyan a 
fejedben él. Szép Ernőtől Beckettig, hogy csak az elsőt és az 
utolsót nevesítsem . Csupa-csupa formabontás, szobor
rongálás, szobor-restauráció, kiegészítés. Időnként szent- 
ségtelenül, id ő n kén t gyengéd szeretettel, belátó szo
morúsággal. írók másféle, más színű fénytörésben. Kíváncsi 
vagyok, de nagyon kíváncsi, annak ellenére, hogy remek, 
felvillanyozó olvasmány, becsukhatatlan, letehetetlen, hogyan 
töri át magát a monarchikus neveltetésű, hagyománytisztelő, 
gim názium i magyartanára vélem ényét fá tum ként őrző 
magyar olvasó bozótján. Hogyan?

-  Nekem nincs ilyen lehangoló véleményem a magyar 
olvasóról. Ha meg mégis ilyen silány, akkor annál inkább 
szükség van arra, hogy az irodalomról szubjektiven, emberien, 
érthetően, érdekesen beszéljünk. A magyar olvasó elvadult a 
kortárs irodalomtól, mert egy időben nem értette a kortárs 
szerzőket, és a kritikusok meg elhitették vele, ha ő a buta, 
mert nem érti. Velem még előfordult az egyetemen, hogy 
egy nagy tekintélyű irodalomprofesszor lecseszett vizsgán, 
mert Szerb Antalt idéztem. Az ún. irodalomtudomány nagyon 
nehezen viseli, ha írók írnak irodalomról, mert az az ő joguk. 
Pedig hát, valljuk be, nemzedékek készültek (készülnek) 
például az érettségire Szerbből, mert azt értették, a tankönyvet 
meg nem. A Mérgezett hajtűk egy szubjektív olvasónapló, 
nem a kánon felől olvas, nem tudományos, nem használja az 
irodalomtudomány szakzsargonját, nem akar okoskodni. 
Egy olvasó írta a többi olvasónak. Azt az esszéista hagyományt 
próbálja követni a maga módján, ami irodalm unk egyik 
legbecsesebb öröksége. Esszék, tehát kísérletek néhány 
számomra fontos dolog végiggondolására. Lehet, hogy nem 
mindig illedelmes, de hát mi köze a művészetnek az illemhez?

-  Harmincöt éves voltál az idén. M inden rendben?
-  Szerinted, ha minden rendben volna velem, akkor írnék?

Gömöri György
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I Irodalmi Jelen 1
tökéletes fordítás nem létezik, mert látszólagos tökéle

tessége megkérdőjelezheti kapcsolatát az eredetivel. 
Vagy pedig éppen azért lehet félrevezetően makulátlan, 
m ert gyakori magyartalanságával bizonyítja, hogy hű a 

forrásához. Nem véletlenül mondja Kosztolányi, hogy a 
fordítás olyan, m in t gúzsba kötve táncolni. Az idegen 
szöveget tolmácsolónak mindenképpen választania kell a 
szavak közül, bármely illuzórikus tökéletességre törekszik 
is. Választását olyan tényezők befolyásolják, m int előfeltevései 
és előismeretei az adott témával kapcsolatban, a befogadó 
nyelv kifejezéseinek esetleges konnotációi, az adott lap 
szerkesztőségének elvárásai, ahová a fordítás készül. 
Magyarországon ez különösen fontos tényező. Meg persze a 
fordítandó szöveg nyelvének ismerete, amely ritkán lehet 
egy újságíró esetében anyanyelvi szintű, mert ha éppen az 
lenne, talán cikkeit is azon a nyelven írná. Ha ráadásul egy 
olyan ember szavairól van szó, aki Nobel-díjas, különösen 
erős a rabigai kényszer, megremeghet az ujj a billentyűzeten, 
és törlődhet az agyból a közhely, hogy m inden fordítás 
értelmezés is. De fontos késztetés a szenzáció is, amitől jobban 
fogy a lap, és amely egy kis bátorsággal elér(t)hető. Még 
nagyobb a nyomás a komoly fordításban gondolkodó lapok
nál, ha tudják, hogy az interjúalany hasonló szinten bírja a 
beszélgetés eredeti nyelvét és az ő anyanyelvüket. Ezt csak 
súlyosbíthatja az a körülmény, ha a megkérdezett szépíró az 
iróniával is jól bánik -  szintén mindkét nyelven.

Kertész Imre viszont mindenféle nyelvismereti és nyelv
használati bravúr nélkül már akkor állást foglalhatott a Berlin 
kontra Budapest kérdésben, amikor a rendszerváltás után ez 
előbbi világvárost választotta lakóhelyéül. Nem hazájaként, 
hanem egy olyan városként, melyben élni tud, és ennek a 
helynek szellemi környezetként való értelmezésére az író is 
felhívta a figyelmet („Egy nagyvárosi lakos Berlinhez tar- 
tozik!“, „Berlin a legmuzikálisabb főváros a világon"). Bu
dapest balkanizálódása csak egy újabb, nyelvileg megfogal
mazott érv amellett, hogy miért él még mindig ott, ahol 
eddig is. A Budapesthez, majd a hazájához való személyes 
viszony körvonalazása egy közszereplő esetében is magánvé
lemény, amely lapunk fordítója szerint a következőképpen 
hangzik:

„Szélsőjobboldaliak és antiszemiták uralják az országot. 
Magyarország bűnei, az álnokság és az emberek kiszorítására 
való hajlam csak tovább növekszik. Akár háborúról, akár a 
fasizmusról vagy a szocializmusról legyen szó, egy biztos: 
Magyarország nem tud továbblépni, m indent újrasminkel
nek újabb és újabb festőműhelyekben."

Egy berlini ma így látja Budapestet, és a fővároson ke
resztül az országot, és talán mindezt német médiumok, va
lamint kurrens magyar folyóiratok szemüvegén át, melyekről 
most saját bőrén tapasztalhatta meg, hogy mennyire hitelesek. 
Néha szinte turistaként hazalátogat egy városba, ami irónia 
nélkül, bevallottan is idegen neki.

Ha viszont Kertész Imrén kérjük számon ezt a tapasztalatot, 
azt láthatjuk, hogy az író nem érti saját alkotói eszköztárának

elhanyagolhatatlan elemét. Nem érti a nyelv működéséből 
következő iróniát, amely egy fordítás során elveszhet vagy 
megszülethet, hiszen a nyelv nem feltétlenül úgy működik, 
ahogy szeretnénk, hanem  gyakran azzal ellentétesen, 
ügyetlenül és vállalhatatlanul. Nemcsak nem érti, hanem 
értelmezőként nem él az irónia lehetőségével, amikor egy 
fasizálódó ország jobboldali napilapjának kijelentését vér- 
komolyan olvassa. Nem él akkor sem, amikor a vele szemben

A szerző ezzel a cikkel köszönti 
a Jean Améry-díjas író t

egyébként baráti hangot megütő sajtótermékek ferdítésein -  
valljuk be őszintén -  megsértődik. Mi pedig a se nem barát, 
se nem ellenség horizontjából újrafordítva szavait, szintén 
azt vesszük észre, hogy néhány mondat valóban működés
képtelen a nyelvünkön („Rechtsextreme und Antisemiten 
haben das Sagen"). A nyelv persze nem viszi el a balhét, csak 
elmélyíti. Beszédes azonban, hogy Kertész csak jelzi, miként 
ferdítették el, hamisították meg állításait, de javaslatokat nem 
tesz a helyes értelmezésre, hiszen újabb ironikus szituációba 
cseppen. Németül kell magyarázkodnia egy magyarra fordí
tott szöveg átültetésének fiaskóiról. így akár annak a veszélye 
is meglehet, hogy magyarázkodását félrefordítják. Ilyen hal
mozott iróniával pedig sem az iróniát értő, sem az iróniát 
mellőző magyar nem tud m it kezdeni, de még sajnos maga 
Kertész Imre sem, aki önmaga lefordított cikkének németül 
szóló magyar lektorává válik.

A ford ítás erő te ljesebben él az idéze tt ném et rész 
(„Rechtsextreme und Antisemiten haben das Sagen") jelen
téslehetőségeivel, mert a „szava a jobboldali szélsőségeseknek 
van, illetve az antiszemitáknak" szókapcsolat kissé semmit
mondó, hiszen egy demokráciában nekik is van szavuk, m int 
ahogy más elvetemült csoportoknak: anarchistáknak, kom
munistáknak satöbbi. Talán a legszerencsésebb fordítás úgy 
hangzana, hogy a „szélsőjobboldaliak és a fasiszták a hang
adók". Ami már elferdül a szövegben, az m ind a magyar 
értelmezői horizont sajátja -  baljósan és menthetetlenül.

„tetemrehívás" -  vagy más néven halálújítás -  a régi 
magyaroknál volt szokásban, s talán még pogány idők
ből maradt meg ez az ősi „eljárás". Ha valakit meg- 

yilkoltak, nem temették el még sokáig, hanem kiterítették, 
és sorban mindenkit meghívtak, hogy a halott fejére tegyék 
kezüket és esküdjenek meg, nem ők voltak, gyilkosát sem 
ismerik. Sorban tetemre hívták a meggyilkolt rokonait, ba
rátait, ismerőseit. Aki vonakodott vallani, vagy akinek keze 
alatt a tetem elkezdett vérezni, azt tartották vétkesnek, s mind 
a temetés költségeit, m ind a vérdíjat őneki kellett megfi
zetnie. Ilyen tetemrehívás volt a magyar irodalom felett Ker
tész Imre első, majd második interjúja, s így vallott -  s talán 
még vall is színt -  az összes rokon, barát, ismerős, mintha 
hatalmas félelem lenne, nem is annyira a gyilkosság, hanem 
a temetés és a vérdíj költségeit illetően.

„Ne várj jót a hazától, s ne sopánkodj, ha megbántanak a 
haza nevében. Mindez érdektelen. Egyáltalán semmit ne várj 
a hazádtól. Csak adjál azt, ami legjobb életedben."

Márai Sándor
És éppen ez volt, amit én elismertem ebben az egészben, de 

ami nem is tetszett igazán. Mindenekelőtt készítettünk egy- 
egy fordítást a két interjúról, beszélgettünk róla, aztán vé
gigolvastam majdnem az összes cikket, hozzászólást -  politi
kai hovatartozástól függetlenül. Persze lett róluk saját véle
ményem, de a legerősebb érzés mégis az volt bennem, hogy 
ez az egész nem más, m int „tetemrehívás". Ha Kertész Imre 
-  öntudatlanul is -  tett most valami nagyon jót, az az volt, 
hogy aki csak él és alkot a magyar irodalomban, aki rokona, 
barátja, ismerőse, az most különböző helyzetekben színt vall
hatott, s esküt tehetett a halott felett. Mondom, ott voltam, 
végignéztem sorban őket, barátokat, rokonokat, ismerősöket. 
Csak olvasókkal nem nagyon találkoztam a nagy pogány eljárás 
közben -  ez senkit sem zavart annyira, m int engem. De nem

Tetemrehívás
tudtam, és nem is nagyon tudok részt venni ebben a véres 
játékban, nem érzek semmi mást, csak csipetnyi szomorúsá
got, s a sokat emlegetett irónián nevetni nem tudok. Pedig 
tapogatom és látom, hogy humorom megvan, meg azt is 
látom, ahogy szép sorban mindenki megfogja a meggyilkolt 
fejét és így vagy úgy vallomást tesz, hogy nem ő volt, s nem 
ismeri gyilkosát a magyar irodalomnak. Próféták és zsenik 
majd mindannyian. Rokonaim, barátaim, ismerőseim len
nének talán nekem is, ha... Ha? Ha rokonságnak, ismerős- 
ségnek, barátságnak fogjuk fel az irodalomhoz való relációt. 
Az olvasás elvégre csak belehelyezi az embert egy nagy pár
beszédbe, kapcsolódik általa élő és holt lelkek végtelennek 
tetsző láncolatába. Tehát a magyar irodalom egyfajta közösség. 
írók és olvasók közössége.

Persze ebben az írásban most megszemélyesítem, és azt 
mondom -  talán iróniával, talán irónia nélkül - ,  hogy a ma
gyar irodalom halott, sőt mi több, meggyilkolták, és Kertész 
Imre -  akarva, akaratlan -  szépen tetemre hívott valamennyi- 
őnket. Politika bőven lett belekeverve, indulat sem akár
mennyi, ki innen, ki meg onnan. Önvizsgálat, befelé figyelés, 
elcsendesedés, meggondolás kevésbé. (Persze volt pár üdítő 
kivétel számomra, például Grendel Lajos vagy Borbély Szilárd 
hozzászólása a Litera körkérdéséhez.) De mondom: mindenki 
rátette kezét a halottra és mindenki esküdött. És majdnem 
minden esetben vérzett. Mert ha nem is mi öltük meg, de 
tudjuk, ki és mi a gyilkosa a magyar irodalomnak.

Éppen ez a politika és éppen ez az indulat. M intha láncos 
kutyák lennének az írók, s öncsalásként azt hazudnák ma-

Kertész Imre gyökértelenségén sokan megütköztek (ön
definíciója szerint „egy gyökerek nélküli ember"), hiszen 
ragaszkodna hozzá egy ország, amely évtizedeken keresztül 
alig olvasta műveit. Szent-Györgyi is már a mi Szent- 
Györgyink, valamint a többi tudós, akik nem tudtak itthon 
boldogulni, de magyarként hírnevet szereztek, mára már 
m ind a mieink. Egy fél ország, aki túl komolyan veszi a saját 
iróniáját sem értő Kertész Imrét, szintén megsértődik. És 
talán itt csíphető fülön a magyarok és Kertész rokonsága. 
Meg persze abban is, hogy egy fél ország elvárná: Kertész 
ízig-vérig magyarként határozza meg magát, pontosabban: 
nem viselik el az ilyenfajta önkényes önmeghatározást. Vagyis 
némileg diktatórikusak abból a szempontból, hogy nem 
hagyják az írót önállóan dönteni. Számon kérnék rajta a fél 
magyar irodalmat, de ő csak Krúdyt és Szomoryt említi, 
meg persze Nádast, és láthatóan rajong a komolyzenéért. Ilyen 
Kertész Imre. Lehet szeretni vagy nem szeretni véleménye 
miatt, Radnóti Sándorként megállapításokat tenni, hogy mi 
a baja az öregnek, de tulaj donképpen azzal nem tudunk vitat
kozni, amit érez, hanem csak azzal, amit az országról tény
ként állít. Ha például bebizonyítjuk, hogy nem az antiszemiták 
és a fasiszták országa Magyarország. A többi, a személyes 
viszony nem vitatéma. Szerethetjük vagy nem szerethetjük 
hazájához fűződő viszonya miatt, melyen vagy túllépünk, és 
olvassuk műveit, vagy belefáradunk, és örökre letesszük 
nagyregényeit, de tudnunk kell: Kertész Imre sem tökéletes. 
Érzékeny a pontatlanságra, kevésbé érzékeny a nyelv ironikus 
működésére, sértődékeny, de nem szeretne sértő lenni, ezért 
is mentegetőzik. Egy írónak is vannak magánügyei, és ha 
ebbe beavat minket, csak hálásak lehetünk.

Ha viszont mi avatkozunk be a magánügyébe, ahogy ő 
teszi ugyanezt egy önállóan működő szöveggel, melynek po
fozgatása már nem sokat ér, akkor gátlástalanok vagyunk. 
Éppen úgy, ahogy Kertész Imre sem érez felelősséget a meg
szólalása miatt, amely azzal, hogy egy sokáig hazájában alig 
olvasott, majd Nobel-díjassá lett ember szájából hangzik el, 
már nem is teljesen magánügy sokak szemében. Azok sze
mében, akik Kertész Imre nyilatkozatait vájtfülűbben olvas
sák, m int regényeit. Akik magyarságukra érzékenyebbek. 
Akik tiszta lelkiismerettel mindent megtesznek, hogy ne egy 
antiszemita országban éljenek. Utóbbiak talán azért sem értik 
az iróniát, amely a nyelv működéséből talán kiviláglik, mert 
a turistalét mögötti mindennapok elviseléséhez már nem 
elég ez az eszköz. De ez persze már nem is irodalom, hanem 
az élet, amelyről sokféle közegen keresztül (szépirodalom, 
újságírás) és számos nyelven lehet beszélni, ostorozva, cini
kusan, provokatívan is, ha az segít. De nem mindig segít.

Csak azt nem tudom, hogy miért nem kapunk Kertész 
Imrétől egy ironikus vagy kevésbé ironikus, de legalább ma
gyar nyelvű interjút, hiszen akkor mindenki magának for
díthatná félre a még mindig bizonytalanul működő nyelvet, 
bár manapság talán tökéletes félreértés sem létezik.

Rnldne Zoltán

guknak, hogy zsenik és próféták. Nem kell zseninek lenni, s 
nem kell prófétának lenni. A zseni már torz és szerénytelen 
önkép a tehetségről, a prófétának a máglya a hamis üdv. A 
magyar irodalom akkor élt, s akkor fog, m int kicsinyke főnix 
megújulni^ ha írói lesznek. Nem csupán barátai, rokonai, 
ismerősei. írókra van szüksége, akiknek fontos az irodalom 
több szegmense is, nem csak „az alany és állítmány", és nem 
csak a „nép és nemzet". M indkét oldal olcsó szlogenekkel éri 
be két (vagy több?) évtizede, és éppen ezért kutyába ment át.

Nincs közöm hozzájuk, és ezt ők nálam előbb megérezték. 
Nem vagyok sem zsenije, sem prófétája senkinek. Utódja 
vagyok egy hagyománynak, s ezt a hagyományt a tetemre 
hívó Kertész Imre -  magyar író, berlini polgár -  részben 
nagyon szépen meg is nevezte. Ugyanakkor látom a különb
séget is. És ez nem valakinek a javára vagy kárára válik. Jó, 
hogy van köztünk ez a különbség. Hogy én szeretem a nép
zenét, a klezmert is, hogy szerintem is neuralgikus pontja 
hazánknak Budapest, hogy szerintem is van kiszorításra és 
hazudozásra való hajlam. De mégis ameddig lehet: itt kell 
megpróbálni, ameddig lehet: újra és újra el kell magyarázni, 
hogy m it jelent az a szó: „közösség". M ert mi, zsenik és 
próféták, még ti is, egy nagy közösség részei vagyunk. Ennek 
a közösségnek csak egy szintje az, hogy az ember magyar. A 
közösség szintje lehet egy falu, város, megye, kontinens, vagy 
a párkapcsolat, család, de legfőképpen az, hogy emberek va
gyunk mi mind. Sőt! Hogy is mondja Márai Sándor? „És 
ne feledd soha, hogy a világ fia is voltál. Rokona a négereknek 
és a csillagoknak, a hüllőknek és Leonardo da Vincinek, a 
Golf-áramnak és a maláj nőknek, a földrengésnek és Lao- 
cénak. Mindehhez közöd volt, egy anyagból vagytok, egy 
lélek teremtett, ugyanaz a lélek fogad vissza. Ez egészen biz-



Ferencz Zsuzsanna: 
Eszke könyve

Bájos, vérbő humorú történet gye
rekeknek -  ez az Eszke könyve. Egy 
kislány Sziszi cicával indul kalandos 
útra, s a társaival közösen megalapí
tott birodalmat Eszke királynő gyer
mekmódra, ám bölcsen igyekszik kor
mányozni, hogy alattvalói -  Kékfestő 
Vanília nagytata, a tudós Trottyos 
Sámuel, a rövid lábú tacskó, Csur- 
muly Csuti, Panni, a selypítő piros

plasztik póniló, Barbus, a kényeskedő 
Barbie baba, a főkém Szitakötő Jóska 
és a többiek -  jól érezzék magukat ha
zájukban. Kalandos és viszontag
ságos útjukon szembekerülnek az 
em beri önzéssel, butasággal, Réz 
Bagollyal, a rekkencsekkel és gubban- 
csokkal, míg végre találkoznak a szi
várvány tündérével, és újra színessé 
változtatják a világot.

•  EGY EVRE HARSANYI LÁSZLÓ MARAD A NEMZETI 
KULTURÁLIS ALAP (NKA) ELNÖKE, Hiller István oktatási 
és kulturális miniszter döntéséről a tárca sajtóirodája tájékoztatta 
az MTI-t. Harsányi László megbízatása eredetileg idén december 
végén járt volna le, ezt hosszabbította meg a szakminiszter.

•  KÖNYVADOMÁNY A KÁRPÁTALJAI MAGYAR IS
KOLÁKNAK. Közel tizenhatezer szépirodalmi kötetből álló 
ajándék könyvcsomagokat adott át a kárpátaljai magyar 
iskoláknak Gémesi Ferenc, a Miniszterelnöki Hivatal kisebbség- 
és nemzetpolitikáért felelős szakállamtitkára csütörtökön 
Beregszászon.

•  , FRANCIA LAP KOSZTOLÁNYI ESTI KORNÉLJÁ
RÓL. Megindító képzelőerő és együttérzéssel teli sajátos irónia 
jellemzi Kosztolányi Dezsőt -  írta az Esti Kornél újabb francia 
kiadása kapcsán a Libération című párizsi napilap. Kosztolányi 
azon ritka magyar szerzők közé tartozik, akinek valamennyi 
regénye megjelent franciául. Az író 
alteregój ának tekintett Esti Kornél IZZ 
alakja köré szerveződő novelláskö- 
tetnek Sophie Kepes fordításában 
a Cambourakis Kiadónál a közel
múltban megjelent változata sem 
az első francia kiadás.

Kulturális \j\xz\
•  NINCSENEK EMBERI MA
RADVÁNYOK GARCIA LOR- 
CA FELTÉTELEZETT SÍRJÁ
BAN. Nem találtak emberi marad
ványokat abban a feltételezett tö
megsírban Spanyolországban, 
amelyről azt gondolták, hogy Fe- 
derico Garcia Lorca meggyilkolt 
költő végső nyughelye -  j elentették 
be hivatalos spanyol források 
pénteken. Garcia Lorcát az 1936- 
tól három éven át tomboló spanyol 
polgárháború első napjaiban végez
ték ki, sírját Spanyolország déli 
részén, Granada közelében keres
ték. A szakértők azonban kéthavi 
ásatás után bejelentették: semmi
lyen emberi maradványra nem ta
láltak. Tudományos bizonyítékok 
támasztják alá, hogy „ezen a te
rületen soha nem voltak temeté
sek" -  közölték szakértők. A mun
kálatok során nem találtak sem 
csontokra, sem pedig ruhafoszlá
nyokra. Hasonlóképpen nem lelték 
nyom át lövöldözésnek sem -  
táj ékoztatott Andalúzia tartomány 
igazságügyi minisztere. A hír azt 
jelenti, hogy a polgárháború egyik 
legnagyobb rejtélye -  vagyis, hogy 
hol van eltemetve az író -  továbbra is megoldatlan maradt.

•  UTAZÓ KÖNYVEK. Nem feltétlenül a Mikulásra kell 
gyanakodni mostanság, ha elhagyott könyvet találunk egy 
parkban, a vonaton vagy bevásárlóközpont pihenőhelyén, sőt 
egyáltalán nem biztos az sem, hogy véletlenül veszítették el. 
Mindenekelőtt üssük fel a kötetet a címlapnál vagy a hátsó borító 
belső oldalán, és ha beleragasztott logót találunk, rajta 
pálcikalábakon futkározó vigyori könyvvel, akkor biztosak 
lehetünk benne, hogy nemsokára megtaláljuk hozzá a szöveget 
is, amely valahogy így szól: „Utazó könyv vagyok! Nem hagytak 
el. Azért utazom, hogy kapcsolatokat teremtsek. Olvass el, és 
hagyd, hogy mások is m egtaláljanak!" A nem zetközi 
könyvelvesztő mozgalom az ezredfordulót követően szer
veződött, és neve hamarosan az Oxford szótárba is bekerült:

bookcrossing. Egy amerikai pár, Ron és Kaori fejéből pattant 
ki az ötlet, amikor tapasztalták, mekkora sikert arat, hogy bank
jegyek vagy egyszer használatos fényképezőgépek útját követik 
nyomon egykori birtoklóik. A szoba falát beborító könyvespolc 
előtt beszélgettek erről, s eszükbe villant, lenne itt még valami, 
amit hasznos volna elhagyni, mert nemcsak elkölteni vagy el- 
kattintani lehet, hanem elolvasni is. A mozgalom magyar vál
tozata Veszíts el egy könyvet néven válik egyre népszerűbbé az 
orosházi Justh Zsigmond Városi Könyvtár egyik olvasója, Lak- 
ner Pálné kezdeményezése nyomán. A játék egyszerű: keressünk 
egy olyan könyvet, amelyről azt gondoljuk, hogy más is örömmel 
belefeledkezne, aztán menjünk föl a www.konyv.hu oldalra, 
ahonnét regisztráció után letölthetjük a kötetbe beragasztandó 
szöveget és matricát. Persze kézzel is írhatjuk az üzenetet. Aztán 
hagyjuk ott a könyvet egy forgalmas helyen, most, télvíz idején 
talán inkább csapadék- vagy fagymentes fedett területen, orvosi 
vagy ügyfélszolgálati váróteremben, iskola ablakpárkányán, a 
menzán, közlekedési eszközön, kávézóban, a kedvenc kocsmánk 

pultján vagy bevásárlóközpontban. 
A honlapról letöltött matricán 
azonosító kód található, amelynek 
felhasználásával rögzíthetjük, hol, 
mikor, milyen kötetet „veszítet
tünk el“. Aki megtalálja a szándé
kosan elhagyott könyvet, ugyan
csak belép a rendszerbe, és ha elol
vasta a művet, ő is továbbadja. Ak
kor is ezt illik tennie, ha nem volt 
kedve hozzá, hogy megismerkedjék 
az alkotás tartalmával. Ezáltal a 
könyv elindul vándorútjára.

•  SZOBROT AVATTAK RAD
NÓTI EMLÉKÉRE. Radnóti Mik
lós emlékére avattak szobrot Buda
pesten a nevét viselő színház előtt. 
A száz éve született költőt ábrázoló 
egész alakos alkotást, Varga Imre 
szobrászművész munkáját Demsz
ky Gábor, Budapest főpolgármes
tere avatta fel a N agymező utcában.

•  JEAN RACINE FRANCIA 
ÍRÓ 370 ÉVE SZÜLETETT.
Háromszázhetven éve, 1639. de
cember 22-én született Jean Ra- 
cine, a francia klasszicizmus egyik 
legnagyobb tragédiaköltője. Polgári 
hivatalnok családból származott, de 
szüleit igen fiatalon elvesztette. Lel
kiismeretes gyámja jóvoltából a 
janzenista iskolában tanult, ahol 
nagy szerepet kapott a görög 
szerzők, így a drámaírók megis
mertetése. Racine sem a hivatalno
ki, sem a tanári pálya iránt nem 

érzett kedvet, az irodalom ejtette rabul. Tizenhat évesen beküldte 
pályaművét a királyi pár házassági évfordulója alkalmából 
meghirdetett pályázatra, s a neves költőket megelőzve mesteri 
verseléssel és rendkívül szép nyelvezettel felépített ódája lett a 
győztes.

•  , KÖTET JELENT MEG BUDAPEST BEVÁNDORLÓI
RÓL. Bevándorló Budapest címmel készült a fővárosban élő 
külföldieket bemutató kötet, amelyben írók és fotósok szemén 
keresztül kaphatnak bepillantást az érdeklődők a latin-amerikai, 
az afrikai, a szerb, az iráni, a török és kurd, a vietnami, a mongol, 
az arab, az orosz, valamint a kínai közösségek életébe. Ma mintegy 
100 ezer külföldi él Budapesten, közülük minden második az 
Európai Unión kívülről érkezett és felük már megszerezte a 
magyar állampolgárságot.

Boldog Zoltán -  1984-ben 
született Medgyesegyházán, 
tanár, kritikus.

Borbély Szilárd -  1963-ban 
szü letett F ehérgyarm aton, 
egyetemi oktató. Legutóbbi 
kötete: Fény a magasból(2007).

Böszörményi Zoltán-  1951- 
ben született Aradon, költő, 
író. Legutóbbi kötete: A z éj 
puha teste (2009).

Gömöri György -  1934-ben született Budapesten, költő. 
Legutóbbi kötete: A száműzetés kertje (2009).

Iancu Laura -  1978-ban született a moldvai Magyarfáluban. 
Csángó magyar író, költő. Legutóbbi kötete: Karmaiból 
kihullajt (2007).

Keserű Katalin-  1946-ban született Pécsett, művészettörténész.

Lászlófly Csaba -  1939-ben 
született Tordán, író, költő. 
Legutóbbi kötete: A m aszk 
m ögötti ájulat (2006).

Novák Valentin -  1969-ben 
született Budapesten, költő, 
író. Legutóbbi kötete; Biztos 
fogyás (2008).

Onagy Zoltán -  1952-ben 
szü le te tt B udapesten, író , 

szerkesztő. Legutóbbi kötete: P ap írt és kardot írtam  
(2009).

Sárközi M átyás -  1937-ben szü letett B udapesten, 
szerkesztő, író. Legutóbbi kötete: Liliom  öt asszonya(2008).

Weiner Sennyey Tibor -  1981 -ben született Egerben, költő, 
alkimista. Legutóbbi kötete: A tengerszint feletti magasság 
meghatározása (2008).

Irodalmi Jelen II
Bogdán László 
Ricardo Reis Tahitin

A sepsiszentgyörgyi 
Bogdán László Ricardo 
Reis Tahitin című kötete 
m ár azért is ritkaság
számba megy, m ert A 
hold  arca és a T ah iti 
fekete füzetből című vers
füzérekből, továbbá Po
linéziai útvesztő című 
regényéből áll. M ind
három rész kulcsfigurája 
Fernando Pessoa, a mo
dern portugál költészet 
legkiválóbbja, aki 1935- 
ben elhunyt ugyan, de 
megidézett szellemként 
jelenik meg a művekben. 
Amelyekben a költő há

rom más név alatt publikálta a műveit és alkalmilag további 
szerzőket is kitalált. Mindnyájukat Tahiti tündéri szigetén, 
Gauguin egykori paradicsomában hozza össze Bogdán László, 
a hajóroncsok fosztogatásából meggazdagodott Ricardo Reis 
házában. Ahol anyagi gondjaiktól megszabadulva alkothatnak, 
a költészetnek élhetnek a nekik feleségnek szánt bennszülött 
nőkkel, illetve az argentin író, költő, esszéista Luis Borgesszel.

Ebben a válogatott emberekből álló társaságban, eszményi 
környezetben zajlanak a művek cselekményei, amelyeket 
magas röptű beszélgetések, viták a világ, a költészet, a 
misztikum, az istenhit, a valóság és a képzelet, az álom, a tér 
és az idő kérdéseiről. M indezeket fordulatos és érdekes 
filozófiai eszmefuttatásokkal, sok-sok verssel megspékelt 
cselekményben ötvözi egységgé és lebilincselő, különleges 
légkörű olvasmánnyá a szerző. M ind a próza, m ind a vers a 
költészet és irodalom apologetikája a mai világunkban, amikor 
mindezeknek egyre kevesebb jelentőséget tulajdonítanak.

Brauch Magda 
A vers megközelítése

E kötetet azok forgassák, 
akik nemcsak a jó verset 
szeretik, hanem arra is k í
váncsiak, mitől lesz szép és 
hatásos egy költemény, mi
lyen stilisztikai eszközöket 
vet be a költő olvasójának 
m egragadására. H atvan 
verset elemez-értelmez a 
szerző, a stilisztikai tudo
mányok doktora a magyar 
költészetből Janus Panno- 
niustól napjainkig terjedő
en -  távolról sem akadémi
kus, nehézkes, tudom á
nyos kifejezésekkel terhes 
szövegekben, így a versel
méletben kevésbé járatos 
felnőtt, de az általános vagy 
középiskolás diák számára 
is megbízható támponto
kat, fogódzkodót nyújt egy-egy alkotás megközelítéséhez, 
értelmezéséhez, talán arra is rádöbbentve olvasóját: a költészet 
nélkül szegényebb lenne a világ.

Onagy Zoltán 
Papírt és kardot írtam

A Papírt és kardot írtam  a 
mai magyar irodalom látle
lete. Merész (és komoly elő
készületet igénylő) vállalkozás 
kortársak tízeinek megszólal
tatása egy-egy alapos inter
júban. Onagy Zoltán 34 írót, 
költőt, drámaírót, internet- 
honlap-szerkesztőt vallatott a 
m agyar nyelv terü le trő l, 
mondjuk így: szokásos, az al
kotással összefüggő dolgok
ról, de olyanokról is, amelyek
ről ritkán, vagy soha nem 
kérdeznek egy alkotót. Az 
olvasó a kötetet azzal a meg
győződéssel teszi le, hogy fel
tétlenül érdemes volt a nagy 
munkának nekifogni: a szer
ző azon túl, hogy eddig eset

leg ismeretlen tényeket tárt fel az interjúalanyokról, nem is 
sejtett összefüggésekre is fényt derített.

Támogatónk:

http://www.konyv.hu

