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Miske Emő

A gondolkozás felelőssége
A Gondolkodónak felelőssége van, még akkor is, ha nem divat a gondolkozás,
így a 21. században, a posztmodern végidőkben… A huszadik század embere
még hisz abban, hogy a tudás hatalom, nem devalválódik a szellemi nagyságok
tevékenysége, a tömegek figyelnek rájuk, s a magas kultúrát közvetítők számíthatnak társadalmi elismerésre. A 21. század embere már nem ilyen, a fogyasztói
társadalom mércéje már nem ez, és az internet megjelenésével a tömegkultúra
elárasztja a piacot, így aztán nehéz elválasztani a valamit a semmitől, az igényest
az igénytelentől, az értéket képviselő művészetet a tartalmatlan vagy akár giccses
álművészettől.
1908. január elseje egy új szellemi időszámítás kezdete, a klasszikus modernség
mérföldköve. Innen lehet és kell is új időket datálni, és ezek a magas művészetet
közvetítő évek egészen 1941. augusztus elsejéig meghatározzák a közízlést. A szellemi mozgalom minden művészeti ágat átfogó (sőt, a tudományos életet is képviseltető) rendezvényein a kor szellemi elitje reprezentál, csak így hívják: a Nyugat.
Nem véletlen a határozott névelő, a gondolkozás haladó tendenciáit figyelő, az
ember és világ kapcsolatát vizsgáló újságcím mögött egy értékteremtő közösség rejtőzik, elégikus, melankolikus, néhol ódai hangvételük (mely az irodalmi alkotások
megszólalási módja) pedig a világ állapotának rezonanciája, amit néha a humor
esztétikai minőségei oldanak fel. Művészeti forradalma a klasszikus modernség
jegyében, a nyitottság szellemében, a művészi igényességben, a megkérdőjelezhetetlen ízlésben keresendő, és ennek (bármily furcsa is) akkor van tömeghatása. A
név kitekintést jelent, a tágasság, a sokszínűség kulturális programját jelképezi, és
mindig a „minőség forradalmát” képviseli.
Az előző század embere ugyan a technikai robbanás megélője, de ez a felgyorsuló világ még igényli az ugyanilyen gyors szellemi fejlődést is, a benne élő ember
meg akarja érteni önmagát, a körülötte lévő világot, és ehhez szeretné felfedezni
a műalkotásokban lévő katartikus élményt. Nyelvi megnyilvánulása a pátosztól a
gúnyig az önmegértés autentikus hangja. E kor szülötte még nem ismeri a lefokozottság, a megszólalásképtelenség, a mozaikos töredékesség, a nyelv nélküli hebegés-habogás ürességét, az csak a 21. század jellemzője a kommunikációban.
„Aki a szót megragadja
sugarát is ragyogtatja
árnyékát is megmutatja.
Aki a szót elcsépeli
fényét árnyát elkeveri
magasságát porba veri.”
11
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Weöres Sándor Szó című versének gondolatai ezek, a szó itt hatalom, a kifejezni tudás hatalma. A vers pedig sűrítetten fejezi ki azt a válságot, amit a 21. századra meg
kell tapasztaljon a „szó embere”, a gondolatok kifejezésére törekvő gondolkodó. A
megértés helyett a semmiről beszélés, a látás helyett a nézés világát éljük, és a magas művészet sokak számára inkább bosszantó, hisz nincs hozzá megértési kulcs, a
művészi „rejtvény” megfejtése pedig szellemi erőfeszítést igényelne, ez pedig már
nem divat. Nem felfelé, lefelé nivellálódó világunk hangjai a közönségesnek, a talminak kedveznek, a sekélyes tartalmaknak, és a nyelv is ezzel együtt változik, a szó
szoros értelmében „halotti beszéddé” válik.
„Nyelvünk is foszlik, szakadoz és a drága szavak
Elporlanak, elszáradnak a szájpadlat alatt
A „pillangó”, a „gyöngy”, a „szív” – már nem az, ami volt
Amikor a költő még egy család nyelvén dalolt
És megértették, ahogy a dajkaéneket…”,
ahogy Márai mondja, s emigrációban megélt kényszerű identitásválságot kifejező
sorait nem véletlen, hogy a lényegtől, az értéktől, a tartalmastól örökre emigrált
világ jelképévé emelhetjük. Szavait, s a megidézett, Kosztolányi által „legszebb”-nek
tartott magyar szavakat pedig a hiány jelképeként kezeljük, a pillangót a teremtő
fantázia, a gyöngyöt a megtalált tökéletesség, kompozíció és a szívet az ehhez vezető művészi teremtés, majd a befogadói újrateremtés jelképeként értelmezve eljutunk ahhoz a vákuumhoz, amelyben ma kényszerűen léteznünk kell.
„A mű feltárja a létező létét!” – ez Heidegger gondolata. A mi világunkban ez a
feltárás már kivesző igény, sokszor inkább bosszantó, hisz a szövegértés hiába
vált érettségi követelménnyé az oktatásban, nehézsége egyre fokozódik az olvasáskultúra válsága miatt. A legtöbb dologra már „nincsenek is szavaink”, hogy
közhellyel is éljünk, hisz maga az élet is ilyen közhelyessé válik, ha kivész belőle
az értékteremtés szellemi igénye, az önmegértés műalkotások által képviselt szellemi küzdelme, az átélés és felismerés bizonyossága, a felelősségteljes „játék” az
életutazáson.
„A legkisebb ablakon át, mely a szabadba nyíl, végtelenig látni. A világ összefügg, és
akármiről van szó, mindenről szó van.” – Babits ezzel kezdi Játékfilozófia című esszéjét.
A művészet játék, de a szó legnemesebb értelmében, élet-halál játék, jó és rossz közti választás, hisz anélkül nem érdemes csinálni, hogy ne vegyük parancsnak József
Attila Medvetánc című kötetének mottóját: „Aki dudás akar lenni, pokolra kell annak
menni, ott kell annak megtanulni, hogyan kell a dudát fújni.” Időutazunk, visszarepülünk, végtelenedünk – a múltunk összefügg az elődök múltjával, időnk az általuk
megélt idővel. A jelenünk a múltunkból táplálkozva vezet a jövőnk felé, az irodalmi
alkotások ki tudják bővíteni, el tudják mélyíteni a megtapasztalás kereteit, tágítani
tudják a korlátozott életidőt a befogadói megtapasztalás által.
A népdal ősiségéből napjainkig hangzó művészi parancs az értéket alkotók számára is megkérdőjelezhetetlen: csak olyan művészetnek van értelme, amely a parancsból kiindulva eljut a magas kultúráig, még akkor is, ha ezzel kihullik a korból
12
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és a divatból, mert tudja, nem ennek kell megfelelnie, nem népszerűnek, bulvártémának kell lennie, hanem öröknek, kanonikusnak.
Bármily idegenül ódai is századunkban ez a kinyilatkoztatás, mégis érvényes,
és ellenpéldaként hozhatók azok az üzleti vállalkozások, amelyek a művészek magánéleti extremitásaival foglalkoznak, amelyek tömegkultúra tárgyává változtatják
az alkotót, mert így eladhatóbb lesz. A mű azonban nem az alkotóból, a műalkotás
megértése nem az alkotó hálószoba-titkaiból következik, az magáért kell hogy beszéljen, és a műalkotás feltárása által el kell jusson a befogadó önfeltárásáig, önmegértéséig. Ez azonban szellemi küzdelem, bármely művészeti ágról is van szó, annak
jelnyelvét érteni kell, hogy egyáltalán a feltárás kapujáig megérkezzen a befogadó.
Ennek felismerése talán a legnehezebb az irodalom esetében, hiszen a nyelvet beszélő, alkalmazó embernek sokkoló hatású felismernie, hogy nem érti a saját anyanyelvét, így tehát nem juthat el a műalkotásban fellelhető üzenetig, általa pedig az
önmegértésig. Nem lehet részese annak a játéknak, amiről Babits gondolkozik, nem
nyithatja ki azt a jelképes ablakot, ami az önmegértésig, a világ megismerésének
útjaiig vezet, nem ismeri fel az összefüggéseket, csak az atomizálódott jelenségek
észlelése tölti ki az életidejét.
„Nyelvem határai egyben a világom határai is” – Wittgenstein filozófiája megállapítja,
hogy a nyelv ismerete, megértése meghatározza a gondolkozást, egy olyan lehetőség, amely tág keretet ad, de egyben korlátoz is. Amennyit értek, megértek belőle,
annyi válhat az önmegértésem keretévé is, vagyis a körülöttem, bennem levő valóság megértését is ez befolyásolja, és ennek a legsűrítettebb lehetőségével dolgozik a
szó művészete, az irodalom, a világ rejtett összefüggéseit magában hordozó nyelv
– és az a kompozíció, amely a műalkotás mesterségbeli tökéletes kerete. Ennek feltárása, megértése nem az alkotó magánéletétől, hanem a befogadó szellemi munkájától függ, nincs köze az üzlethez, a piac, a fogyasztói társadalom igényeihez.
Babits a Nyugat főszerkesztője, irodalmi ízlésének kialakítója, a nyugatos szellem
megteremtője volt. Ennek meghatározó vonása a művészi téma fontossága, a mondandó hangsúlyossága, a gondolati mélység, s persze elengedhetetlenül hozzátartozik ehhez a világra való nyitottság, a művészi „szakma” eszköztárának tökéletes
ismerete, a formaművészet, a klasszikus vagy késő modern, néhol avantgárd kifejezésmód professzionalizmusa, a művészi tehetség és alázat, a lényegről beszélés
megkérdőjelezhetetlensége.
De hogyan kapcsolódunk mi ehhez a Nyugat Plusz mozgalmával, 11 évével, itt a
21. század pandémiás léthelyzetében?
Úgy, hogy ebből a szellemből táplálkozunk, ennek az ízlésnek 21. századi, posztmodern képviselői vagyunk – Szabó Zoltán Attila pedig vállalja a szellemi, ízlésbeli
vezető feladatát, összehozza a különböző művészeti ágakban alkotókat, a tudományos élet képviselőit, a mecénásokat, akik az értékteremtés jegyében együtt gondolkoznak. Újságot szerkeszt, közösségi alkalmakat rendez (Ősz a Krúdy-negyedben, Az
örök Szindbád, Krúdy-puzzle, Márai-puzzle, Legendás Ottlik, Ez is József Attila!, Az örök
nő, Szabadulásom a pesti gettóból, Arany 200, A nagy szimultán, Elmondom hát mindenkinek…, stb.), könyveket népszerűsít, és ízlésével arculatot teremt, nem divatosat,
hanem örökérvényűt. Válogatásának egyedüli mércéje a tartalmasság és a mester13
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ségbeli tudás, nem hullámlovas, hanem „ablaknyitó”, aki olvasóként befogadója
ennek, értékkel töltheti ki mindennapjait, az alkotások megértése által pedig az értékteremtő folyamat részesévé válhat.
Legendák nyomában (ez a nyugatos rendezvények címe) vándorlunk hónapról hónapra, összművészeti esteken kortárs művészek szólaltatják meg írásaikat, folytatnak párbeszédet az idővel, a múlttal, a klasszikus vagy későmodern, néhol avantgárd elődökkel. Felvállalják az értékteremtés nehéz, sokszor hálátlan, de a művész
számára kényszerűen szükséges feladatát, élnek a szó hatalmával, bíznak a szó erejében, és nem változtatják talmivá a kultúrát.
Pest-budai mozaikok… a Hangzó Nyugat Plusz cd-sorozat darabja, a cím utal korunk töredékességére, de ennek felismerésével együtt mégis párbeszédet folytatva,
egymást kiegészítve szerkesztődnek a kortárs irodalom művei.
Gramofonlemez helyett – ahol Babits vékony, érzékeny, recitáló hangon mondja
az Esti kérdést – kortárs verseket tartalmazó cd, megzenésített vagy hiteles művészi
tolmácsolásban (például Csuja Imre, Fullajtár Andrea, Hirtling István, Kálloy Molnár
Péter, Kocsis Judit, Létay Dóra, Lukács Sándor, Márton András, Papp János, Szalay Kriszta, Ujréti László, Zöld Csaba előadásában) reprezentálják azokat a gondolatokat, melyek a Nyugat Plusz szerzőit foglalkoztatják.
A század, a technika változik, azonban az értékhez, a léthez való viszonyulás,
a lényegi dolgok látása azonos, összefüggő, állandó. A babitsi szellemet lehet kortársként is megénekelni… még ha „Talány is az akusztik” (Zöld Csaba és Szabó Zoltán
Attila együttesének neve is jelképes), – de ha már eljutunk a kapuig, meghallgatjuk
a műveket, ne habozzunk tovább, mert érdemes (magunk miatt) a mélyükig ellátni.
„A legvégső általánosságok természetesen azok, amelyek összes ismereteinket eggyé foglalják keret gyanánt, mint egy nagy szárnyas oltár, mely egy műremek egységes keretébe
sok-sok képet, szobrocskát, drágakövet összefoglal. Világos, hogy e keretnek elég tágnak kell
lennie. Mihelyt oly ismeretre tennénk szert, mely e keretbe nem illhet be, a keret maga használhatatlanná válnék.” – mondja Babits, s idézi Szókratész gondolatait is a művészetről – hisz állítottuk már, a lényeg sosem változik, bátran visszaléphetünk akár az
ókorba is…
„Nézd a művészetet. Csak az művészet, ami új, és művészet minden, ami igazán új.
Művészet minden, ami új érzést tud nekem adni, hogy több legyek, mert csupa érzésekből
vagyok. Ami erre nem képes, az unalom. A művészet halála az unalom, » minden műfaj jó,
csak az unalmas nem«. A művészet célja új dolgokat – nem, ezt, jaj, nem lehet –, új kombinációkat teremteni, ezáltal új érzéseket kelteni.”
Ez is főszerkesztői gondolat, hisz a kombinációk a változó világ jelenségeit reflektálják, de a lényegi dolgok az emberrel, a világgal kapcsolatban állandóak, kérdései (a
miértek, hogyanok és mikéntek) megválaszolásának lehetetlenségeiben az ősidőktől
fogva mozgatói a művészetnek. A Nyugat Plusz alkotói feladatuknak érzik a művészi
formateremtés mellett a kifejezendő téma fontosságát is, ezért képesek párbeszédet
folytatni huszadik századi nagy elődjükkel, a Nyugattal. A kávéházi kultúra tartalmas beszélgetéseinek, műteremtő közegének aktualizálásával a rendezvényeken a
műélvezők, befogadók is találkozhatnak azokkal az alkotókkal, akik ma a Nyugat
Pluszt reprezentálják az értékteremtés, a hagyományba ágyazottság jegyében.
14
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Álljon itt most néhány kortárs gondolat, mely ennek tolmácsolója.
Varga Imre haikujában olvassuk: „Szó körül járkálsz, minden pillanatban más jelentésbe lépsz.” A hérakleitoszi folyó-hasonlat felidézése mellett gondolhatunk arra is,
hogyan változik a jelentés minden egyes újraolvasás által a befogadóban, és persze
eszünkbe juthat Weöres Sándor már megidézett verse: Szó.
Budapest (hisz itt szerveződnek estjeink, találkozásaink) jelenik meg Hegyi Botos
Attila versében (Hajnalének a nagykörúton). A mű Kosztolányit és Tóth Árpádot is evokálja –„hajnalra kitisztul a város, s vele együtt a látószögek…”
A Hajnali részegség helyett milyen tárgyilagos a látószögek kitisztulásának gondolata, az életélvezet kitáguló pillanatai helyett milyen érdekorientált a mi világunk.
De Tóth Árpád Körúti hajnala is felidéződhet: „Vak volt a hajnal, szennyes, szürke. Még/
Üveges szemmel aludtak a boltok…” – itt már saját világunk is tárgyiasul, a nagyváros
képei nem idilliek.
Kéringer Gábor Nagyvárosi kirakója a kikerülhetetlen Pilinszky-kötetet, a Nagyvárosi
ikonokat idézi: „apró, kemény kartonokból rakom újra a régi időt…” – mondja. Utószó
című művét Pilinszky így kezdi a kötetben: „Emlékszel még?” Igen, a régi idő mozaikjainak összerakása a jelenünk megértésénél nélkülözhetetlen, emlékezni muszáj.
A kötet egyik gondolata az Ars poetica helyett-ből: „A múlt megközelíthetetlen nyitottságába bizonyos értelemben a művészet az első részvevő, totalitásába az első totális, mozdulatlanságába az első mozdulatlan, konkrétságába az első szeretetteljes, tragikumába az
első bizakodó, és szakrálitásába az első vallásos lépés.” Milyen fontos tehát Pilinszky szerint is a tartalmas közlés, a művészi üzenet, tragikusan fontos, katartikusan szent.
Erre feltétlenül szükséges emlékezni.
Petőcz András verse (A városom, Budapest) József Attila Íme hát megleltem hazámat
című alkotását idézi: „ma még befogad az én városom… nem vagyok idegen…” „E föld befogad, mint a persely.” – vagy akár a Bűn és a Levegőt! is felidéződhet. Bolemant László
szavaival –„a hídon már nem jutsz át, a folyó elszív…” – a Dunánál motívumaira is
asszociálhatunk, súlyos témáról gondolkodva. Draskóczi Ágnes felelete erre: „Élet –
feküdj a fűbe!”, ahogy Babits is használta az Esti kérdésben jelképként:
„…vagy vedd példának a piciny füszálat:
miért nő a fü, hogyha majd leszárad?
miért szárad le, hogyha újra nő?”
Schwalmként (írói álnév mögé bújva) Szabó Zoltán Attila Az idő látogatása a Bazilikánál című művében így vall: „A Bazilika kupolája alatt fehér füstbe burkol az emlékezet…”
Akkor hát emlékezzünk közösen Esti Kornélként, egy képzeletbeli helyzetben,
egy kihagyhatatlan utazáson, melyet nem az utazási irodák last minute akciója,
hanem a tartalmas művészet vágya kapcsol össze, egy patetikus, elégikus és nem
unott utazóban.
Legyen miénk a helyzet, MELYBEN RÉGI BARÁTJÁVAL A „BECSÜLETES VÁROS”-BA TESZ KIRÁNDULÁST Esti.
„– Szóval velem tartasz? – kérdezte Esti Kornél.
– Örömmel! – kiáltottam. – Torkig vagyok ezzel a sok becstelenséggel.
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Beleugrottam a repülőgépbe. Zúgtunk, keringtünk. Oly örvénylő gyorsasággal keringtünk, hogy mellettünk a kőszáli sasok elszédültek, s a fecskék vértódulást kaptak.
Hamarosan leszálltunk.
– Ez az – mondta Esti.
– Ez? Hisz ez is épp olyan, mint amaz.
– Csak kívülről. Belülről más.
Gyalogszerrel ballagtunk be a városba, hogy mindent tüzetesen szemügyre vegyünk.
Először az tűnt fel nekem, hogy a járókelők alig köszöntek egymásnak.
– Itt csak az üdvözli a másikat – magyarázta Esti –, aki valóban szereti is, becsüli is az
illetőt.”
Üdvözöljük egymást beavatottként, a Gondolkodó felelősségével, még akkor is,
ha nem túl divatos – tudva azt, másképp nem érdemes. A tükör ugyanis fordított,
ahogy Weöres Sándor is gondolja Szembe fordított tükrök című alkotásában, mert művészetet csak így érdemes csinálni:
		
„Örömöm sokszorozódjék a te örömödben.
Hiányosságom váljék jósággá benned.
Egyetlen parancs van, a többi csak tanács:
igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél.
Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás:
Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.”

Miske Emő:
Zene füleimnek

16

NYUGAT – MA

Szabó Zoltán Attila

Párbajhősök, arkangyalok
A Nyugat lényegét, a folyóirat „titkát” – egyszerre akadémikusan és szívhez-lélekhez szólóan – Ottlik Géza fejtette meg s tette közkinccsé: „Az irodalom, úgy képzeltem,
ott kezdődik, ahol több önmagánál: arkangyalok összeesküvése a világ feje fölött: ami a Nyugat volt. Ezek az óriások rendületlenül, tűzön-vízen át kitartottak egymás mellett, fölébe
emelkedve nemcsak mindennek és mindenkinek, hanem az egymás közötti, civilek által fel
sem fogható mértékű ellentéteiknek is. Hogy csak Adyt, Kosztolányit és Babitsot említsük,
roppant világaik szükségszerűen többé-kevésbé kizárták a másik roppant méretű autonóm
világát, művük védelmében könyörtelenül csillagtávolságban kellett maradniuk az idegen
csillagképtől: megint csak Isten csodája, hogy arkangyalságuk szférájában létre tudták hozni
az összeesküvést, a Nyugatot, az új magyar irodalmat.”
Roppant világok. Arkangyalság. Csillagtávolság. Ugye, ha ezeket a szavakat
külön-külön ízleljük, ezoterikus, nagyotmondóan felszínes sztorira számítunk, hiszen ehhez szoktunk, ehhez szoktatnak; ez (ma) a divat.
Ottlik mondatai azonban csak látszólag túlzók. Valójában: végtelenül pontosak.
Babits felfedezettje (a Nyugat az 1919 májusában született író első elbeszélését 1939ben közölte) bemutat egy olyan planétát, amelynek hajdanvolt lakói sosem adták
föl autonómiájukat, mertek izzani, elégni, versengeni. Tudtak szeretni – magas hőfokon. Játszani – őrült tétekben. Képesek voltak megharcolni is egymással, szemtől
szemben, kard ki kard.
Amihez egyikük se „értett”: az a vak gyűlölet. A pitiáner érdek vezérelte napi
szerepjáték. Volt viszont érzékük a megbocsátáshoz, a lovagias ügyekhe, s nem leplezték, ami nagyon fáj. Idézem Illyés Gyula József Attila halálakor írt búcsúcikkét:
„Félóráig csak álltam az ablaknak dőlve, a végén vettem észre, hogy a könny végigfolyt
az arcomon. Még nem a költőt sirattam, másként fogjuk azt megsiratni. A barátot? Ifjú
korunkban jóbarátok voltunk, aztán eltávolodtunk egész mostanáig, mikor vidékre utazása
előestéjén magához kért s déltől estig, feloldva s feledve minden ellentétet, félreértést, ismét
úgy voltunk, mint hajdanában. (…) Kortársak, bajtársak, eszmetársak voltunk, s mégis,
szinte kegyetlen szántszándékkal, mennyi kínzó ellentétet vetett közénk a sors…” (Nyugat,
1937/12.)
A nyugatos planétán a fájdalmas percek mellett persze a játékos, bolondos
órák sem mentek ritkaságszámba. Karinthy és Kosztolányi „párbajai”, adok-kapok
történetei ma is kikezdik a rekeszizmot. Lásd Kosztolányi Nyár, nyár, nyár című –
látszólag épeszű – versét:
„Nyár, / A régi vágyam egyre jobban / Lobban, / De vár még, egyre vár. / Kár / Így
késlekedned, mert az éj setétül. / Az édes / Siralmas és sivár / Enélkül / Gigászi vágyam
éhes, mint a hörcsög, / Görcsök / Emésztik s forró titkom mélye szörcsög / Mostan hajolj feléje. / Közel a lázak kéjes éje. / Akarod? / Remegve nyújtsd a szájad és karod. / Itt ez ital illatja
tégedet vár. / Nektár. / Te / Hűtelen, boldog leszel majd újra, hidd meg. / Idd meg.” Aki az
első betűket összeolvassa, sajátos fejtörő sajátos megfejtésére lel…
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Megjegyzem, az áldozat (Frici) se bánt kesztyűs kézzel országos cimborájával
(Didus), akit Trombolányi Dezső gúnynévvel illetett. Az Így írtok ti (Athenaeum Kiadó, 1912) című alapvetésében például imígyen gúnyolja: „És borzadunk az égbe,
nyögve, sirva / És néha néz ránk – / És néha olyan, mintha verset irna.”
K und K játékos párbajainál véresebb csatákról is tudunk az 1908. január elsején
alapított, 1941 augusztusáig működő legendás folyóirat történetében. Osvát és Hatvany harcára kis híján ráment a lap. Kis híján, mert a Trónok harcát csak-csak eligazította az arkangyalok békés serege, no meg egy lovagias párviadal.
Min különböztek össze? Főképp: szerkesztéspolitikai kérdéseken! (Ma vajon ez
elképzelhető lenne?)
Történt, hogy Hatvany Lajost, a „cukorbárót”, a Gyáriparosok Országos Szövetsége (GYOSZ) alapítóját, a Nyugat kiadóját fölbőszítette a nagyváradi születésű, a
Figyelőt még a Nyugat előtt létrehozó Osvát Ernő hitvallása, értékítélete és a tehetségek felfedezését-felkarolását szorgalmazó makacs szerkesztői gyakorlata. Irodalompolitika című vitaindító esszéjében (Nyugat, 1911. augusztus 1.) H. L. leszögezte: „Aki
folyton forrong, az lejáratja a forradalmat (…) Az a színigazgató, aki mindig csak kezdők
darabjait adja, tönkre teszi színházát, és nem használ vele sem a művészetnek, sem a kezdőknek, akiket pártolni vélt.”
Néhány hónappal később a báró tovább élezte a helyzetet, a Világban teregetve
ki az irodalmi szennyest. „A Nyugat könnyen válhatnék a progresszivitás szemléjévé, ha
kizárólagos esztétaságából engedne valamit. Kevesebb irodalom, több élet!” – szólt az újabb
főnöki dörgedelem. De Osvát juszt sem engedett. A Világ hasábjain nem maradt el
szerkesztői riposztja sem. Mi több, váltig nem közölte H. L. kedvenceit: Hajó Sándort, Gárdonyit, Bródyt, illetve Erdős Renée Carducci-fordításait.
Párbajra vitték a dolgot. A felek a nagykörúti Fodor-féle vívótermet jelölték ki a
viadal helyszínéül. 1912. január hatodikán estek egymásnak. A fegyvernem: kard.
Hatvany három fejjel volt nagyobb ellenlábasánál, ezért majd mindenki a győzelmét
valószínűsítette. Osvátot azonban – ez már az előzményekből is sejthető – leírni,
esélytelennek titulálni dőreség volt. A szerkesztő úr ugyanis a nagyváradi években
vívóleckéket vett, amiknek 1912-ben hasznát is vette. A báró vesztesként hagyta el a
pástot. A szemtanúk visszaemlékezései szerint a Nyugat szerkesztője nem finomkodott: ki akarta szúrni Hatvany szemét! Végül csupán megjelölte az arcát. A hiú báró
ezután a róla készülő fotográfiák többségén kalapban mutatkozott, fejfedőjével is
igyekezvén rejtegetni az árulkodó heget.
A Jövendő című hetilap – ahol Gárdonyi Géza volt a főmunkatárs – nem sokkal később, Satyr jóvoltából kultúrkarikatúrával kommentálta, hogy ezek a komoly pesti
urak mire nem képesek. Az újság arról szemérmesen hallgatott, hogy az Egri csillagok ünnepelt szerzője a Vasas Szent Péter utcai államfogház vendégszeretetével
kétszeri párbajvétség miatt ismerkedett meg…
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Gaál Tibor T-boy: Hódolattal Osvát Ernőnek (1876– 1929)
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Filip Tamás

Vitorlák, kazánok, evezők
Kezem ügyében egy könyv: Babits – Juhász – Kosztolányi levelezése. Amikor az Ecserin megláttam, egy másodpercnyi habozás nem volt bennem, hogy megvegyem-e.
Ha karóra lenne, azt mondanám rá: NOS állapotban van. Mintha minden kétséget
kizáróan rám várt volna ez a könyv. Azt hiszem, olvasatlan példány.
Még 1959-ben jelent meg, tehát egy évvel idősebb, mint én. Viszont a könyv drága szereplői mind hamarabb távoztak az élők sorából, mint amennyit éveim számlálnak. Ugyanakkor sem rájuk, sem önmagamra nem úgy gondolok, mint akiket
évek súlya nyom, dehogy.
A könyv első levelét egy Szabadkán született tizenkilenc éves fiú írja egy Szekszárdon született huszonegy éves fiatalembernek. Önözi, levélírásra nógatja a másikat. A másik „veszi a lapot”, és hosszú levélben válaszol ifjabb költőtársának, akit
olyan szavakkal illet, mint „Erősember”, „vékonybőrű Elefánt”, és még olyan kifejezések jutnak eszébe róla, mint „Kedv és Fiatalság és Előrevágy”. „Maga az Új Költészet
szelleme” – teszi hozzá, de önmagát is „kormányozhatatlan léghajón járó Ikarus”-nak
nevezi. Megrendítő ez az ifjúi elszántság, energia-kiáradás… És ne feledjük, még
csak 1904-et mutat a naptár, még nincs Nyugat folyóirat, és Ady sem publikálta az
Új verseket. Vagyis: valami előtt vagyunk, ha úgy tetszik, a nulladik napon. Ennek a
kivételes állapotnak lényege, hogy érezzük: történni fog valami rendkívüli, sőt már
történik is. Mintha már éreznénk, hogy hamarosan indul egy fesztivál, egy hosszú
ünnep, hamarosan bezörget az ajtón az irodalom egy nem váratlan, hanem nagyon
is várt aranykora.
Épp a várakozás feszítő energiái mozgatják ezeket a leveleket, pontosabban a
leveleket író okos, egzaltált, zsenigyanús ifjakat. Mohón várják egymás leveleit, és
nem fogják vissza magukat a kapott levél hangjának értékelésekor: „Hálás és meglepett vagyok az oly gyorsan érkezett levélért, melyben a szellemesség, a hülyeség és báj
adott találkát egymással.” – írja Kosztolányi Juhásznak. Juhász meg így ír Kosztolányinak: „Most érek, forrok, most rombolok, javítok, hordok márványt, ércet, kincseket, hogy
építhessek.” Hangulatok, vágyak, akaratok, nagyratörések tombolnak ezekben a levelekben, karöltve manírokkal, affektálásokkal, melyek azonban egy fikarcnyit sem
vesznek el az atmoszféra hitelességéből, sőt egy kifejezetten szerethető pluszt tesznek hozzá. Csodálatos, ahogy belevetik magukat az irodalomba, filozófiába, a kor
eleven és friss áramlataiba, ahogy rajonganak valamiért, és megvetnek, leszólnak
valami mást. Hihetetlen még az a nyelvi igényesség is, amelyben ezek a levelek
fénylenek.
Én, a mai olvasó nem nosztalgiával olvasom ezeket a leveleket, hanem afféle
vámpírként szippantom ki belőlük a vért, visszafiatalodva a magam ifjúságáig,
amikor hasonló áradásban, hasonló levelek és beszélgetések törtek föl belőlem.
Ezek nem maradtak meg, és akinek íródtak, aki válaszolt rájuk, már nem él. De
minden előzmény belefut az életünk folyójába, hozzáteszi a magáét. És mindig
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jönnek újabb patakok, hoznak magukkal valami ajándékot, és egyszer csak azon
kapja magát az ember, hogy részese lett valaminek, amiről előtte csak valami különös borzongással remélte, hogy de jó is lenne azokhoz tartozni, akik abba a különlegesen szép, más folyóiratokhoz nem hasonlító, szerkezetében teljesen egyedi
periodikába szoktak írni.
Magamról korábban mindig azt hittem, hogy velem csak „megtörténnek a dolgok”, de nem én irányítom a történéseket, hanem a sors, a véletlen, akár van sors
vagy véletlen, akár nincs. Nos, a laphoz kötődésért tettem valamit. Érdeklődtem
iránta, szóba hoztam olyan valakinél, akit ismertem, szerettem, s tudtam róla, hogy
aktív szereplője. Aztán azon kaptam magam, hogy egy asztalnál ülök a főszerkesztővel, és úgy beszélgetünk egymással, mintha évek óta ismernénk egymást. És ez
csak a kezdet, később gyönyörű lapszámokban látom meg a nevemet, sűrű és élvezetes irodalmi esteken veszem észre magam, egy színház olyan rejtekútjain járok,
ahova csak a bennfentesek juthatnak be, felolvasok és fényképezek, gyönyörködöm a többiek írásaiban, miközben az izgalom megnyugvássá nemesedik bennem:
érzem, hogy jó helyen vagyok. Ennél nem tudok többet üzenni senkinek, akit a
Nyugat Plusz levegője megcsapott: jó helyen van itt. Figyelő, érdeklődő, önzetlen
és jó szándékú emberek vannak a fedélzeten, és Fellinivel szólva mindannyian azt
érezhetjük, hogy „E la nave va”. És a hajó megy. Vannak vitorlái, de vannak kazánjai
is, és szénnel meg van rakodva alaposan, sőt – biztos, ami biztos –, bőven van rajta
evező is, ha be kellene segíteni az ellenséges áramlatokkal szemben. És minden evezőre van jelentkező is.
Ez a legmegnyugtatóbb az egészben.
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Novák Valentin

2010 méteren, avagy a K10-25
meghódítása
A háttérben persze, mint megszokhattuk, szza007-es irodalmi ügynök állhatott. Piros-
fekete színű autójának reflektorai halványan derengtek a birodalmi tavaszban. Alkonyult. De hát este kell ilyes akciókat végrehajtani, mert délelőtt a múzsák vagy
hortyognak vagy tejcsárdákban früstökölnek. SzabóZé pöttyet megnyomta a dudát,
mire beindult a gépezet.
Minden felfelé tört, ahogy a párák, a termikek, a művésztekintetek, s a világvégevárók aggódó, semmit-látó szemei is szoktak volt… A dudajelre pöffent valami
a közeli vasútállomáson. SzabóZé behúzta a magassági kormányt. De ül ott mellette
még valaki. Igen, mintha Don Raffaello lenne. Nyakig pirosfeketében, hiszen az autó
hoz öltözött. És ha jobban figyelünk, SzabóZé nyakig lilafehér. Uh, mi lesz ebből?
Futballbarátság, világválság? Szépirodalom? 6:3 az ÚjNyugat javára, de vajon ki
ellen? Ám nincs idő tűnődni, mert ők eltűntek az égmagasban, ellenben megjelent
egy sínen haladó szekérvár. Ami nem is szekérvár, mert mindenki bemehet, ha nem
piszkol bele. A Nyug11 jelű mozdony gőzpamacsokat eregetve türelmetlenkedett.
Túlfűtötték a nagy kalandra…
A Hadikból tömött sorokban érkeztek a K10-25 csúcs meghódítására induló
kalandorok. Aranyásók, aranymetszéskutatók, verslábbányászok, titkos tanítók,
nagyöregek, gyémántszórók, csillagporgyűjtők, verscsokorkötők, szonettkoszorúkerekítők és egyéb érdekelt csudabogarak… A vonat kissé feltartotta a villamosokat,
de valahogy megértőbbek voltak ma este a hazaigyekvők is. A városban tiszta idő
honolt egész nap, így simán ki lehetett venni, hogy a Parnasszosz csipkés, tejhabos
teteje megtelt önjelölt csúcsrajárókkal és meghasonlott csúcsrajáratottakkal, valamint
lerobbant Pegazusokkal, így érdemesebb (ha valaki még vágyik efféle babérokra
egyáltalán) az irányt az Újnyugat-hegység K10-25 csúcsa felé venni, mert ott még
nem ütötte fel vérhabos fejét a literatúrai öklelődzés – ellenben, ha ügyes pionyírok
foglalják el, simán átköltözik oda egy sereg múzsa (főleg a pálinkakedvelők…)
Mozsef úr, a mozdonyvezető, verssel kedveskedett minden felszállónak, de
nyomban jelezte, ne firtassák a mesterségét, mert szereti ugyan, de ő e szent napon
úgyis átül egy Tesla márkájú szárnyas lóra, masinisztailag hagyják hát lógva… Az
utasok előre megváltott jegyeit furcsa fényalak kezelte. Czeire doktor mindenik bilétára felkarcolta tulajdonosa esélyeit, s mondhatni a felszállók zöme elégedett is
lehetett. Ekkor egy másik asztráltest jelent meg, F. Odorák úré, aki minden utasnak
névre szóló, haikus kitűzőt adományozott, s a vállalkozás lobogójára felhímzett egy
tizenhétszótagost, hogyaszongya: kihívás hegynek // szakadni ki lenn marad // látszatlétező… A jelenők sorát Nyári Ján zárta, aki átadta a mennyei lugasban tapasztaltakat
(boroskehely formájában) a kissé meghökkent, de hökkenésében is Babitsot (ponto22
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san és hosszan) idéző Rozé királynak, aki ebbéli minőségében a hosszú úton borkóstolóval traktálta a túrára készülőket…
A kadarok, rozék, sillerek felhevítették a szellemet meg a testet is, de szükség is
van erre, hiszen lassan megáll a gőzpöfögészeti, és kisereglik belőle a számos művész, hogy kezdetét vegye a… A séta? A túra? A hegymászás? A gyaloggalopp? A
földönfutás? Ki, hogy érzi, vérmérséklete és szerencséje szerint…
Az alaptábort, melyet este fél tíz körül kerekítettek a hegy alatt (ekkor már elég
jelentős a múzsajárás) Reczeny Gyú biztosította, aki megígérte, résen lesz, az ellenséget messze tántorítja, a dúvadakat kiakolbólítja, a parnasszoszi nőszemélyeket
helyes útra egyengeti, a rajongókat jól tartja, és füstjelekkel kommunikál majd a
többiekkel, de ő feljebb nem megy, inkább a könyveit küldi föl egy időkapszulában.
Azt is megígérte, hogy a hegyről lehullajtott kötetekből összeráz néhányat, és
költemény-cuvéit (a visszatérők legnagyobb megelégedésére) a tábortűz mellett
majd elő is vezeti…
Möszjő Petánd nyomban élre állt, és szakavatott, avantgarde mozdulatokkal a legjárhatatlanabb hágók felé mutatott, mely mutatás egyszersmind a költészet irányát
volt hivatva jelezni. Persze közérthetőbb szonettekkel szólott az útban elcsüggedőkhöz, akik alá a mindig serény Novi Bálint (légből kapott, de mindenképp kávéházi
minőségű) Thonet-székeket illesztett… H. Krisztierna, aki megbízott túravezetőként
lépdelt Möszjő Petánd mellett, meggyőzte nevezett úriembert, jobban járnánk (a
csúcsra törők erősen szórt korosztályát tekintve), ha a realitások talaját is figyelembe vennénk. Ő inkább a Valóság Kérlelhetetlen Ösvényére terelte volna a társaságot,
rásegítve erre egy rapid felolvasással. „Így sem lesz nyár esti promenád” – tekintett
borongva a 2010 méter magas csúcsok felé az írónő. Végül kiegyeztek, s mindketten
megmaradtak az élcsapatban.
Fontos szerepet vállaltak magukra az útdokumentálók is. Mademoiselle Miső
puzzle-okat festett, s vállalta, ha már nem látják a fellegektől Reczeny Gyú füstjeleit, isteni hírvivőként akár le-föl futos a hegymászók és az alaptábor között. Drazsé
úrhölgy lírai napló vezetésébe fogott, velejáró kapcsoskönyvébe jegyezve, miféle
emberi furcsaságok vagynak földön és útban az egek felé… HoGaMi san (aki korántsem volt nippon, pedig Nikon-fotográfiákkal felturbózott versjelzéseket, tudósításokat e-mailezett a Hegymenet című napilapba) amíg volt wifi, amíg volt térerő,
amíg volt műholdkapcsolat, és amikor már semmi se volt, galambpostán küldte a
jóhírt a világba… És nem feledkezhetünk meg Dótila bárdról sem, aki hős énekmondó módján termohálózsákos, unplugged koncertet adott a K10-25 turné második
állomásán, a Most kiszögellésnél: Törj magasra, írjál mélyet! címmel.
A fellépés másnapján (táborbontás után) a kissé aznapos közönség éberittasan
továbbtántorgott a csúcs felé. A legfürgébb, legtettrekészebb Magashegyi Botanill
volt, aki a középhegység és magashegység határrégiójában végzett növénytani kutatásokat, és gyűjtött be több, eddig nem létező (mert nem tudtunk róla) babérfajt,
melyek a globális felhülyülés miatt költöztek 1500 méterre a tengerszinttől. Hermészi, tizenkétsoros botanikáiban meg is írta erről a véleményét. A babérokat (minden
eshetőségre tekintettel) átadta a dicskoszorú-készítő brigádnak. Mivel 1600 és 1700
méter között a hegymászók több el- és/vagy félbehagyott, jégbe fagyott életművel
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találkoztak, tanácsot kértek Juratus Filipastól, aki jogilag is kiigazította a rosszban
sántikálókat, eltévelyedőket, pályát tévesztetteket – akik pedig tényleg nem tudtak önmaguk lenni, azokat letanácsolta a hegyről. Széllebegtette sátrában pontos
diagnózissal gyógyította a mászástól visszeres verslábakat…
Megint este lett. S bár 10 méter maradt a célig, tábort ütöttek a csúcsostromlók.
Szolid tűz kerekedett, oxigénsátrat húztak fel az idősebb mászók örömére (bár lehet, egy tábori pálinka-kantinnak jobban örvendtek volna), de ácsoltak színpadot
is sebtiben, s magaslati esztrádműsorral köszöntötték az éjfelet, mely előszobája a
K10-25 meghódításának. A József Attila Teátrum színészeit helikopteren hozták a
hirtelen kélt hóviharban. Addig is Megadonát hangmontázsa indította meg a gondolatok sajátos mintázatú, 2000 méter magas táncát, ám, sajnos, a lavinát is, amit azonban az újralényegült, egyszer már megénekelt, de feledhetetlen emlékű Nyári Ján
– fővédnöki kupolával hárított, a Parnasszoszról és kisebb-nagyobb szellemi túlhegyekről kilőtt ballisztikus rakétákkal egyetemben. A csatazajban Zabor Tilán olvasta
fel Parttalanul arcoskodó nemzedék című korszakos művét, mely akkora tapsvihart
aratott, hogy a saját magaslataikon elkábított múzsák valahányan idesereglettek,
valami frisset látni, hallani… Luke Szándor bej érdemesünk a következő műsorszámban felmondott egy, míg K. Lui Moll, a dalnok-színész még egy compact discnyi
hanganyagot (azokból a szövegekből, melyeket a mászás okozott). A két korongot
azonnal legurították a hegygerincen Reczeny Gyúnak, aki betette őket a köztudatba.
Kicsit másképp… Kétségkívül a legnépszerűbb vers Novi Bálint egysoros intelme
avagy fenyegetése volt, amely így hangzott: Ej, Schwalm Zoltán, Schwalm Zoltán,
majd lebuksz a hegy ormán!
És elkövetkezett a nagy nap, a K10-25 meghódítása. Odalenn több tucat művész
és huhogó kongatta a vészharangot, Reczeny Gyú alig bírta nyugalomra inteni e
siserehadat, mely csak akkor csihadt, mikor alaptábori őrünk felajánlotta nekik, ha
jók lesznek, és megeszik az ebédet, megmontázsolja őket is. Szinte egyszerre léptek
a K10-25 legmagasabb pontjához Bó Leman’, aki hosszú kávét kért a célszalag átszakításakor, és Gabriell Keringeu, aki klasszikus zenén edzett tüdősípolással sorolta
volna túraemlékeit, ha Röss Stefán, Sábara Szilva, Ügyián Zolt’ és Csóga Dorsán nem
egyszerre szaval bele a levegőégbe, tántorítva meg őket a haladásban, késztetve
őket valódi műélvezetre. Dorsán a következő pillanatban már Antológia várát akarta
megépíteni a csúcson, mert acsarkodókat vélt látni alant, pedig ők csak a rajongók
voltak, akik Reczeny Gyú útmutatása szerint vonultak az ormok felé.
A hegycsúcs és a sorban felérkezők lila-fehér-vörös-fekete fényben vibráltak.
A szétporlasztott hófüggönyre Birjoe mester vizualizálta a küldetést, mindenki
tapsolt és koccintott, Novi Bálint Schwalm Zoltán 007-es ügynökkel és Don Raffaelló
val lábteniszezett a derékig érő hóban. Akik nem szerették a focit, felnyitották a
bolyhosokat, sőt, mi több, véletlenül Reczeny Gyú időkapszuláját is, amiből maga
Reczeny Gyú lépdelt elő. A Magashegyi Botanill által felfedezett és leírt babérokból
font koszorúkat kiosztották, mindenki szerencsésen meg is koszorúzta magát,
végül a vers- és pálinkamámor csúcsán a szépreményű társaság nagy igyekezettel próbálta összekuszálni Mademoiselle Miső irodalmi beálláshoz összerendezett
puzzle-darabkáit… Aki pedig délután, a vihar elültével elhelikopterezett a fennsík
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felett, Kidora úrhölgy és Sajdenc bácsi Nasca-vonalait csodálhatta meg, melyet a jeges hóba karistoltak, hogy a máshonnan menekült lírai-prózai-drámai, ejtőernyős
szabadcsapatok ne a szakadékba, hanem a K10-25-re lavírozzanak… A csúcsdöntés
estéjén Csuki bá’ is megérkezett Gombóc Artúr és Süsü társaságában, akik kikérték
maguknak, hogy kimaradtak a projektből. Gombóc Artúr bánatában jól becsokoládézott, mint egy azték király, Süsü pedig mérgében megolvasztotta a csúcsok havát,
s a lángnyelvek poszméhdöngicséltető, rózsabimbófeslető, őzikesimogató, madár
trillafényes örök árkádiai tavaszt hoztak az Újnyugat-hegység legfenségesebb bércére. (Sajnos az ejtőernyős leszállópálya is elolvadt – de itt ne is ejtőernyőzgessen
senki, ha értik, mire gondolunk… Itt nyugalomra van szükség.) Mindenki kitette
hát a virágillatú fennsíkon a túrafelszereléshez dukáló nyugágyát, és 2010 méteren
megkezdődött, mit megkezdődött – folytatódott az örök álmodozás…
2018

Debreczeny György

valamit mindig keresel
kollázs a Nyugat Plusz 31. és 32. számából
mindig keresel valamit
talán csak néhány tőmondatot
esetleg imádkozó sáskákat éjjel
a Szent Péter téren
vagy az Angyalvárban
egy macskát Apollinaire sírján
bár azt már megtaláltad ’80 nyarán
de attól még újra keresheted
a világ leghosszabb haikuját
a hatodik emelet folyosóján
liftkulcs a házmesternél
de épp nincs pénzed
caplathatsz fel gyalog a mennybe

mert mindig keresel valamit
a letarolt jázminligeteket
a kivágott 250 éves nyárfát Tihanyban
ahol a mennyek országába vezet
még a kerékpárút is
az Izabella utcában keresed Izabellát
Duchcovban a könyvtáros kollégát
Giacomót hogy kalauzoljon el
a matematika és a jog útvesztőibe
mondja el hogyan nyerhetsz a lottón
egy lottószelvényt és egy parkolócédulát
keresel a parkban
a Vidámparkban
azért vagy ma olyan szomorú
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Endre

(1935–2015)
Remélem, megbocsátja nekem, hogy nekrológot írok róla. (Azt hiszem, nem rajongott az
ilyesmiért.) De az olvasónak tudnia kell, mit
jelentett nekünk, lapkészítőknek, írókollégáknak a jelenléte, soha ki nem „dobolt”, mégis
mindig érzékelhető barátsága, szimpátiája. Az
ügy iránti odaadása. Példaadó ereje.
Czeizel Endre öt éve társunk az újnyugatos vállalásban. Már a Nyugat Ma 2. lapszámában publikált,
a Nyugat Most-korszak is elképzelhetetlen lett nélküle. Hallottam háborogni, picit még
káromkodni is, mikor a „gazdag” ember – vagy épp a semmirekellő ingatlanos huszárduó (akik mecénásnak hazudták magukat) kis híján elsüllyesztették a folyóiratot. De
arra is élénken emlékszem, amikor néhány perccel később már közösen kerestük-kutattuk a megoldást. A Nyugat Plusz – immár üzletileg is (elfogadhatóan) sikeres – működéséhez bölcs tanácsaival, empátiájával, hitével, bizalmával nagyban hozzájárult.
Nem tartotta magát lapcsinálónak, szerkesztési kérdésekbe soha nem szólt
bele. Ha olykor, mint szerző és szerkesztő, egy-egy anyag kapcsán meg is vívtunk
egymással, a végeredményt látva mindig mindketten jó érzésekkel zártuk a vitát.
(Onnan tudtam csak, ha ideig-óráig neheztelt rám, hogy Attilának szólított, mert
máskor Zolinak hívott.)
Az olvasóktól sokszor hallottam, hogy Czeizel Endre esszéiért rajonganak; tanulságosnak, ugyanakkor olvasmányosnak tartják azokat. Azt is tudom, hogy sokunkat, írókat, költőket, irodalmárokat inspirált egyéni megközelítéseivel, az irodalomelmélet zárt struktúráját feszegető meglátásaival.
Engem pedig bevallom, lenyűgözött lelkiereje, ahogyan a betegségét viselte, s
az alázata, ahogyan a munkához, a feladatokhoz viszonyult mindvégig. Volt, hogy
a Nyugat Pluszba a betegágyáról küldte el írását, megesett, hogy még ő szabadkozott, ha késne vele, mert – mint mellékesen megjegyezte – a kezelések sok időt
vesznek igénybe.
A legkülönlegesebb pillanatok számomra mégsem „szakmaiak”. Volt szerencsém ellátogatni néhányszor Czeizel doktor rendelőjébe. Szigorúan csak rendelés
után társalogtunk egy aprócska szobában, általában a lapról, még inkább elvekről,
etikáról, kortárs irodalomról, olykor a politika és a gazdasági elit önzéséről, vakságáról. Ma már nem sokat számít, miről mit gondoltunk…
Elnézést kérek vállalt önzésemért, de az élményt számomra mindig az érkezés
és a távozás jelentette. Olyankor láthattam ugyanis a forgalmas rendelő betegvárójában az igazi hősöket.
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A gyereküket féltő szülőket. A gyermekáldásban reménykedő, azért ha kell, a
poklok poklát is megjárni képes, halk szavú, egymás kezét simogató, egymás lelkét
erősítő leendő anyákat és apákat. Ők mind a Tanár Úr, Czeizel Endre orvos-genetikus kivételes szakértelmére bízták magukat. S nem csalatkoztak.
„Életemben a legmaradandóbbak a nemzetközileg elismert kutatási eredményeim, és az,
hogy 35 ezer egészséges kisbaba világra jöttében segédkeztem orvosként” – nyilatkozta az
egyik lapnak nem sokkal halála előtt tárgyilagosan, szinte számszerűsítve a csodát.
A csodát, amit kollégáival maga teremtett.
Újnyugatos szerepvállalása nyilván csak a fentiek után való. Azonban fontos
megállapítani, hogy Czeizel Endre (1935–2015) íróként, esszéistaként, irodalomtörténészként is teremtő erővel bírt: értéket hozott létre, miközben mindvégig értékeket mentett. S kiállt azok mellett, akik sokszor esendőbbek, mint a nagy többség:
igen, a felelősségtudattal bíró, az újat, alkotni vágyó művészekről van szó.
Szabó Zoltán Attila
(2015)
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Péter

(1953–2021)
Nehéz mit mondani, írni most. A nekrológ hálátlan műfaj, és a Nyugat Plusz/ Most/Ma (időrendben visszafelé haladtam…) független irodalmi műhelye, baráti szövetsége, értékőrző és
-teremtő fóruma, avagy: a periodika, a lap, az
újság, az orgánum (a kinek-kinek tetsző elnevezés aláhúzandó!) „örökös” olvasószerkesztője, Spangel Péter 2021. május 26-án elhunyt.
Lapunk előző számát még teljes egészében ő
korrektúrázta, a sorokat szinte szeretve dédelgetve gondozta, olykor azonban (a közös küldetést féltve) egy-egy szerzői túlzást, elírást, hibát kegyetlenül büntetett is. Annak
ellenére, hogy hablelke volt. Ám különleges erőt adott neki bölcs iróniája, kifogyhatatlan humora, amellyel a világot szemlélte. Példa erre egy 2013. április 1-én (13:58)
keltezett, Húsvét táján lekörmölt e-mailje, amelyet most – elnézést levéltitkunk időszakos feloldásáért, önkényes megsértéséért – ide másolok:
Üdv!
Czeizelé tömény, de jó és bravúros elemzés. Xy-t először központoztam, aztán töröltem mindent, szabad versként törjenek csak fel a szerző gondolatai, gátló központozás nélkül. Minden vesszőért kérek egy piros tojást. Harcos üdvözlet!
Péter.
Hajlott tehát a kompromisszumokra, de nem rejtette véka alá a véleményét,
ahogy persze én sem. Ha hibázott, nagyon morcosan tudtam felhívni, de jól kezelte
főnöki kirohanásaimat. Hagyta, hogy én is eljussak a „poénig”, később pedig mindig észleltem, hogy azért komolyan vette a jelzéseket, az észrevételeket, s igyekezett
hibátlannak lenni, miközben régen felmérte, hogy hibátlan korrektúra nem létezik,
az övé pedig hálátlan szerep.
Olyan, mint a focikapusoké. Mert védhet valaki 120 percig kiválóan a hosszabbítással „megfejelt” kupadöntőben, mint David de Gea, a Manchester United hálóőre
tette 2021. május 26-án az Európa Liga fináléjában, ha a játékszer valahogy túljut a
gólvonalon, onnan már nincs menekvés…
Péterrel (2010 óta) kupadöntők és/vagy operapremierek utáni napon szinte mindig diskuráltunk, akkor is, ha javában készült egy friss lapszám, akkor is, ha már
leadtuk a nyomdába, vagy még az anyaggyűjtés, a „rákészülés” fázisában jártunk.
Az ilyenkor szokásos mókás, epés elemzései máris nagyon hiányoznak.
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A munkájáról nem is beszélve.
Lapzárta, Péter nélkül? Erre bizony egyikünk se készült fel. De tudom, hogy
most mit mondana nekem; szinte hallom is, ahogy közbeszól: „Tanár úr, ennek a
verklinek mennie kell! Mert sokaknak fontos, mert értéke van, mert nem tudta senki kisajátítani…, mert ez a dolgunk, na! Illetve, most már csak nektek az, pajtikáim! Vigyázzatok
magatokra, jó?”
Hogyne. Köszönünk mindent, Péter!
Nem wurlitzer a verkli…
Szabó Zoltán Attila
(2021)
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Bozók Ferenc

Nyugattól Nyugatig
Nyugattól Nyugatig hosszú volt az utazás, több évtizedes kényszerpihenővel. A
Nyugat szellemiségéhez tartozó alkotók a lap megszűnése (Babits halála, vagyis az ő
nevére szóló megjelenési engedély jogutódlás nélküli megszűnése) után átmenetileg a borítólap karakterét is megtartani igyekvő, a Nyugat felvállalt örökségét a borítón még a Beck Ö. Fülöp által készített Mikes-plakettel (mai szóval Nyugat-logóval)
is demonstrálni szándékozó, főként Illyés Gyula és Schöpflin Aladár által szerkesztett Magyar Csillag folyóiratban kaptak fórumot, publikációs lehetőséget és olvasóközönséget. A Magyar Csillag után a harmadik nemzedéket követő, de negyedik
nemzedéknek talán már csak idézőjelben nevezhető polgárias, nyugatos szellemiségű alkotók az Újholdban próbáltak átmeneti menedékre lelni. A Magyar Csillagot
a német megszállás söpörte el, az Újholdat pedig (néhány lapszám után) a szovjet
berendezkedés. Nemes Nagy Ágnes fiatal egyetemistaként már nemcsak szemlélője
az irodalomnak, hanems részese is. Életre szólóan emlékezetesek maradnak számára irodalmi sétái Szerb Antallal a Duna-korzón. Aztán Halász Gáborral irodalmi
levelezést folytat, és férjhez megy Lengyel Balázs íróhoz. Fiatal házasként férjével
Rómában él rövid ideig. Borzalmas, háború utáni Budapestet hagynak maguk mögött. Két Róma című emlékiratában írja Lengyel Balázs, az ifjú férj: „Rómában voltunk.
Annyi bezártság és rémség után. A hidak nélküli, összerombolt Budapest után.” De hamar
vissza kell térni Rómából Pestre, a Centrál kávéházba, ahol irodalmat kell csinálni.
Újholdat kell csinálni, vagyis növeszteni kell az új holdacska cérnavékony ezüstívjét
Budapest sötét egén. Rákos Sándor így emlékszik az Egy régi s egy még régebbi nyár
című lírai naplójában:
„Ágnes almával kínált és irodalomról
beszélgettünk jobban szerettem volna
róluk magukról bár az Újhold is ők
és a Centrál füstfelhőiben
meg a Félgyertyában s a többi szent helyen
zajló szerkesztői viták nemkülönben”
A Rákos Sándor által felidézett Centrál kávéház meghatározó helyszín a „posztnyugatos”, újholdas időszakból. Szabó Magda például a Centrálban találkozott először,
ismerkedett meg Nemes Nagy Ágnessel. Ezt a találkozást a Sztélé című emlékezésében
idézi fel, egyes szám harmadik személyben írva önmagáról: „Szervusz, mondja Nemes
Nagy Ágnes Szabó Magdának, szervusz, felel neki a várakozó, a férjnek meg úgy köszön: jónapot, Balázs. Sok hónap telik el, míg összetegeződnek, a vidéki lány még nagyon vidéki. (…)
Már nem volt egyedül, már tartozott valahová, a Centrál később törzshelye lesz.”
A romos Budapesten a Centrál volt jóformán az egyetlen azilum az írók számára. 1946 és ’48 között reményteli események játszódtak le, melyeknek emblemati30
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kus helyszíne lett a kávéház. Ám nem csak a Nyugatot követően „fészket kereső
újholdas madarak” találtak itt átmeneti ereszalja-otthonra. Innen indult a Magyarok,
Kardos László és Kéry László szerkesztésében, Kassák Lajos és Fodor József az Új Időket
szerkesztette itt, Sárközi Márta a Választ. Lengyel Balázsék pedig (mint említettem
ugyebár) az Újholdat. Kabdebó Lóránt rádióriportban kérdezte erről az időszakról
Nemes Nagy Ágnest, melyben ő így emlékszik: „Hazajöttünk Debrecenből áprilisban,
a kormány vonatán, és beléptünk az irodalomba. Beléptünk, méghozzá a Centrál kávéház
ajtaján, itt volt jelen akkor az egész akkori magyar irodalom.”
Később aztán már, ha szándék lett volna rá, akkor sem lehetett többé a Centrál az a
szellemi műhely, ami volt, mivel előbb a Metro Klub, később az Eötvös Klub költözött
be az épületbe. Az Újhold cérnavékony holdacskáját pedig letörölte az ötvenes évek
bontakozó, egyszínű, szocreál sematizmusa. Az újholdasok számára az ötvenes években maradt az irodalom „peremvidéke”, a műfordítói munka, valamint sajátos módon a gyermekirodalom. Nyilván számosan voltak olyan írók, akik ideológiailag és
lírai tematikájukat tekintve nem illettek bele a korszak úgynevezett pártirodalmába.
Ilyenek voltak tehát a Nyugat folyóirat polgári örökségét vállaló, betiltásáig az Újhold
folyóiratba publikáló lírikusok, valamint a rendszernek különböző okokból nem tetsző, főként a vallásosságukat, a párt szóhasználatával „fekete reakciójukat” felvállaló
költők-írók. Ilyenek voltak a polgáriasabbak, a sematizmusba kényszeríthetetlenek is,
egyebek közt például Nemes Nagy Ágnes, Lengyel Balázs, Pilinszky János, Mándy Iván,
Szabó Magda, Rába György, Karinthy Ferenc, Weöres Sándor és sorolhatnám tovább a
névsort. Nyilván túlzás lenne őket a Nyugat negyedik nemzedékének nevezni, ám
kétségtelen, hogy többségük elfogadta követendő eszményi mintának a Babits által
korábban képviselt esztétikai minőséget és európaiasabb, egyetemesebb tágasságra
való törekvés igényét.
Ugyanakkor a Nyugathoz (később a Magyar Csillaghoz) való kapcsolódásuk nem
teljesen kontinuus és nem teljesen organikus, mivel többségük jelentősen elmozdult
az elvont tárgyiasság felé. Egyre jellemzőbb a szubjektív tartalom objektív formában
történő manifesztációja, egyfajta dezantropomorf antropomorfizáció: „koponyám,
kerek, fanyar gyümölcs, / magányom mégis csonthéja zárja” (Nemes Nagy Ágnes: Alázat).
Babits Mihályra és a korábbi, meghatározó nyugatos lírikusokra még kevésbé jellemző az a végletekig sűrített, csupaszított, szálkásított lírai megszólalás, amely már az
újholdasokat karakterisztikusabban jellemezte. Babits, Kosztolányi, Tóth Árpád, Juhász
Gyula, Szabó Lőrinc és számos jeles nyugatos lírikus verstani, metrikai igényességére,
formakultúrájára még kimutathatóan törekszenek ugyan, ám valamelyest lazítanak
is rajtuk. Közös, nemzedéki élményalapjuk mindenképpen a második világháború és a közös nemzedéki indulás, amely ugyanakkor nem vált társadalmi, politikai
vagy közéleti irodalommá, inkább egzisztenciális és örök humánum felé fellebbező
erkölcsiség jellemezte. Némelyiküknél a közös indulás és a nemzedéki összetartozás
kifejezésének igénye mutatkozott már a háború előtt vagy alatt, az önálló köteteik
rokonsága és személyes kapcsolataik mellett egy 1940-ben megjelent közös, Cserépfalvi által kiadott versantológiával, az Új Aurórával is. Meghatározó egzisztenciális
alapélmény volt az irodalmi otthontalanság, a „fészektelenség”, az „űzött madár”-lét
közös tapasztalata. Ennek reprezentatív műve például Pilinszky Mert áztatok és fázta31
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tok című verse, valamint Major Ottótól a Gazdátlan űrben: „Testvér, barátok elzuhantak, /
futásuk közben dőltek el, / testük tölcsérlő mozdulattal / hörpölte be a förtelem.(…) / Elbuktak
ők, s kik megmaradtak / hazátlanul, testvértelen, / torkukat többé el nem hagyja / a levegőtlen
félelem.” (In: Újhold, 1947. decemberi szám) Többségüket a Rákosi-rezsim kezdetben
szinte teljesen kiszorította az irodalomból, később néhányukat a Vigilia folyóiratba
és Új Ember hetilapba száműzte. Utóbbi hetilap korlátozottan foglalkoztatta ugyan
azokat, akiket keretei, rovatai és tematikája engedett, azonban nehezen tudott mit
kezdeni olyan formátumú és szabálytalan alkotókkal, mint például Pilinszky János.
Azonban sem a Vigilia, sem az Új Ember nem kizárólag, utóbbi pedig elsősorban nem
is irodalmi lap. A nem kívánatos alkotók tehát főként műfordításaikkal lehettek jelen
a magyar irodalmi élet perifériáján. Azt is megengedték nekik, hogy Zelk Zoltán Kisdobos című gyereklapjába írjanak semleges, ideológiailag ártalmatlan gyerekverseket,
pontosabban: gyerekek számára írott verseket. Ez a kényszerű lehetőség egyébiránt,
bár irányítottan, presszionálva, mégis a 20. századi magyar líra váratlan „gyermekirodalmi aranykorát” hozta. Valószínűleg eme „publikációs szelep” kényszere nélkül
nem, vagy nem ilyen mennyiségben írtak volna gyermekeknek szánt verseket olyan
kiváló alkotók, mint például Weöres Sándor, Zelk Zoltán, Nemes Nagy Ágnes, Kassák Lajos, Pilinszky János, később pedig Kormos István, Tarbay Ede és sorolhatnám tovább a neveket. Ami az Újholdat illeti: Nemes Nagy Ágnesnek, Lengyel Balázsnak és Lakatos Istvánnak annyira fájtak és hiányoztak az Újholdnak (ismert történelmi okokból) kimaradt
évtizedei, hogy négy évtizeddel a kényszerű megszűnése után, 1986-ban megjelent
az Újhold-Évkönyv. Nem leletmentés céljából (hisz nem korábbi, hanem újabb írásokat
közöltek), sokkal inkább a szellemiség megőrzésének és továbbvitelének szándékával. Lengyel Balázs így fogalmazta meg ezt a vállalkozást: „Az Újhold kétéves létezése, hét
száma kezdet volt csupán, vázlat egy elképzelt irodalomról, melynek vonalai függve maradtak
a levegőben, mint egy ház betonváza, az is jobbára csak tervrajzon. Fontossága attól nőtt meg,
hogy már sok-sok évvel megszűnte után volt írói megszenvedett, de kimagasló műveikkel a
félbemaradottat kirajzolták, imagináriusan megépítették a házat, az otthont, amely megillette
volna őket a növekedésük idején, ha a történelem kevésbé mostoha.” Az Újhold-Évkönyvek
össztermésében nemcsak volt újholdas szerzők, hanem oda erőltetés nélkül illeszthető újabb, a régi Újholdakban nem szereplő alkotók írásai is helyet kaptak, a szellemi
kontinuitás jogos reményével. Az Újhold-Évkönyv sorozatának tizenkét kötete jelent
meg a Magvető Kiadónál, évente kettő, 1986-tól 1991-ig. Sorsszerű analógia, hogy a
Nyugat Babits halálával szűnt meg, az Újhold-Évkönyv pedig a Babits-örökséget vallomásos esszében is vállaló Nemes Nagy Ágnes halálával.
A rendszerváltás után a kilencvenes években, majd az új évezred első évtizedében
a „Nyugat-kontinuitás” igénye lappangott, vagy csupán kotyogott, mint a téli, jéggel borított patakfelszín alatt a víz. 2013-ban Szabó Zoltán Attila és társai szelíd megszállottsággal „nagyot mertek gondolni”, és 2010. október 23-án a Hadik kávéházban
bemutatták a Nyugat Ma induló lapszámát. Az október 23-i évszám nem véletlen, a
szelíd megszállottak „szelíd forradalomnak” nevezték a bátor és új kezdeményezést.
A lapindító rendezvény nagy közönségsikert aratott. A médiavisszhang is megfelelő volt, a Duna Televízió is beszámolt róla, továbbá a Fidelio és más médiafelületek,
internetes portálok. Emlékezetes esemény volt a lap 2011. január 22-i bemutatója a
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magyar kultúra napján, amikor híres csoportkép jelent meg a Hadik kávéházban a
megjelentekről Csukás Istvánnal, Kertész Ákossal, Czeizel Endrével és másokkal. Egy másik, a Petőfi Irodalmi Múzeumban 2011. február 16-án megrendezett Nyugat Ma-rendezvényen Zsávolya Zoltán üdvözölte a lapot, és Sipos Lajos fejezte ki elismerését és
támogatását. A Nyugat Ma folyóiratot követő Nyugat Most 2011 őszén jelent meg. (A
névváltozásnak főként a szponzorok körüli bonyodalom volt az oka.) Szabó Zoltán
Attila főszerkesztő így fogalmazott: „Nyugat nem vész el, csak átalakul. Bár a Nyugat
Ma megszűnt, mert elvették a nevét, a Nyugat Most ugyanazokat az elveket képviseli, mint
elődei: az 1908-tól 33 éven át létező legendás folyóirat, illetve az először 2010. október 23-án
megjelent, s a jelenkori olvasók szimpátiáját hamar elnyerő, üzleti értelemben mégis ingatag
lábakon álló utód. Az utód, amely – itt a bizonyíték! – mégiscsak életképes, elvégre a válság, a
kapzsiság kora edzette, de a törődés, a hit, a barátság, az összefogás menti meg: itt és MOST!”
Ezt a kezdeményezést egyebek közt már Rónay László és Tarján Tamás irodalmárok
is üdvözölték. A Nyugat Most-nak és a Nyugat Má-nak összesen 3-3 lapszáma jelent
meg, hogy előkészítsék a Nyugat Plusz (remélhetőleg zökkenőmentesebb és tartósabb) pályáját. A Nyugat Plusz induló lapszáma 2012 telén jelent meg. Az egymást
követő és organikus kapcsolatot mutató újnyugatos folyóiratok folyamatosan sokat
adtak a közönségtalálkozókra és lapszámbemutatókra is. Szabó Zoltán Attila a Pilvax
kávéház művészeti vezetőjeként gyakran szervezett nyugatos esteket. Legendák nyomában címmel a József Attila Színházban is tartottak emlékezetes rendezvényeket az
újnyugatosok, továbbá a Molnár-C. Pál Műterem-Múzeumban és vidéki városokban
is. Igen emlékezetes és sikeres, teltházas rendezvény volt például a Magyar Állami
Népi Együttessel közös műsor, Herczku Ágival, Pál István „Szalonnával”, Kálloy Molnár
Péterrel és Hrutka Róberttel. Említettek mellett jelentősre sikerült 2013-ban a New York
kávéházban a Nyugat itthon-est is, melynek házigazdája Nyitrai Kata és Szabó Zoltán
Attila voltak, előadói pedig Lukács Sándor és Czeizel Endre.
Figyelemre érdemesek a folyóirathoz organikusan kapcsolódó újnyugatos CD-mellékletek, melyek a Nyugat Plusz folyóiratban szereplő kortárs alkotók műveit népszerűsítik jelentős színművészek (Lukács Sándor, Kálloy Molnár Péter, Papp János, Zöld Csaba)
valamint kiváló énekesek, zenészek (Dóka Attila, Talány Akusztik zenekar és mások) közreműködésével. A Nyugat Plusz presztízsét mutatja, hogy az immár 27. éve megrendezett Aquincumi költőversenynek igen rangos díja a Nyugat Plusz-különdíj is.
Már a korábbi, Nyugat Ma folyóirat elnevezésében feltűnt a Ma kifejezés, amely
– bár kézenfekvő, de nemcsak a jelenre utal, hanem a háború után gazdátlanná és
mostohává lett avantgárd hagyományt is felvállalja vizuális költemények és neoavantgárd képzőművészeti alkotások publikálásával. A Ma kifejezés a Nyugat Ma
folyóiratban és a kurrens Nyugat Plusz folyóirat tehát Kassák Lajos Ma és Tett című
folyóiratai kései, 21. századi „unokáinak” is helyet kínál. A Nyugat Plusz (nem a többi szépirodalmi folyóirat megbántásának szándékával írom, csak objektív tényként
közlöm) tartalmi igényessége mellett küllemében is, a papír minőségében, vizuális
esztétikájában szinte egyedülállóan magas, arisztokratikus szépséget és igényességet demonstrál a kortárs szépirodalmi folyóiratok mezőnyében.
Kívánom, hogy a Nyugat-hagyomány éljen tovább, Adyval fogalmazva „mert élni
akar” – vagy Adynál visszafogottabban fogalmazva: mert élni szeretne!
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Zilahi Nono: Vonalkódok (Restart, 2021)
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Halmai Tamás

Versmeditációk avagy
„… a lélek kedvéért”
Fodor Ákos-olvasás
A szív paradoxonja
mennél üresebb:
annál nehezebb

Gyűjtögető lélekmód
Fodor Ákos költészete talán azért szeret paradoxonokban beszélni, mert a világ is
paradoxonokban szól hozzánk. Ezúttal az egyik legelnyűttebb toposzt, a szív képét,
képzetét világítja meg revelatív fénnyel.
A „mennél” már-már népiesen közvetlen alakja jótékony feszültségben áll az
anapesztusos ritmikával; a párhuzamos szerkesztés mondattani harmóniája a végső igazságok nyugalmát hordozza. De hogy mit jelent, mit közöl, mire jön rá ez a
kétsoros? Evidenciára. Hogy könnyed derűvel csak a kincsekkel eltelő képes élni.
Hogy belső terhekre van szükségünk az egyensúlyos élethez. Hogy tudást, tapasztalást, érzéseket és viszonyokat kell gyűjtenie a szívnek, ha élni akar. Tartalmakat
a tartalmas léthez. Közhely volna? Bizonyára. Mégis kedvünk telik benne, hiszen
kedves szépség a versé; minden versé.
Egy játékos – s jóllehet járulékos – homonímia is segítségünkre siet ebben a diszkrét műélményben: a „mennél” ugyanis nemcsak névmás lehet; az azonosalakúság
tüneménye megengedi, hogy igeként vegyük észre. Magában álló, hiszen nyelvtani
összefüggésben el nem helyezett megszólításként, rögtön a szöveg elején találjuk.
Szinte akaratán kívül fordul így olvasójához a mű, aki talán menne, talán maradna,
de a vers után aligha a vers nélkül.

A haiku

lábam előtt ült
egy madár, majd felröppent –
Nehezebb lettem.

Akiért a madár repül
A szerző egyik legkeletibb haikuja ez. Középkori japán költőé is lehetne. Villanóan
fölvázolt természeti kép (a szubjektivitásra vetítve); grammatikájában s tematikájában is egyensúlyosan háromosztatú konstrukció (én – madár – én); az archaikusan
37

LÁTÓTÉR
nagy hagyományú madárszimbolika (úgy is, mint túlvilágra szóló lélekszimbolika)
elevenné ügyködése. A gondolatjel és az azt követő teljes (nagy kezdőbetűvel indított, s ponttal lezárt) mondat a központozás tapintatos didaxisával jelzi: a jelenet
törvényerejű zárlatot kapott, a vers végkicsengése más körülmények közt létparagrafus is lehetne.
Újra paradoxon, újra az elnehezülő belvilág traumájával. Miképp lehetséges ez?
Egyszerű, mint minden nagyszerűség: az eredendő világegység nem tűr különállást, más szóval: nem hagy magára porszemnyi létezést sem; nemcsak a fent és a
lent azonos princípiumok, de madár és ember is közös sorson osztozik. Egyek, mert
egyetlenek.
Függni vagy összefüggeni: csak nyelv tesz különbséget az ajándékba kapott létföltételek között.
Elmellőzhetetlen körülmény a szöveg fölirata: A haiku. Első olvasatban a vers
kitüntetett értékére utal, műfaji példaértékűségét tudatosítja. De ne elégedjünk meg
ezzel (annál kevésbé, merthogy Fodor Ákos többi háromsorosát becsülnénk le vele!).
Mélyeket fürkészőbb közelítésben költészeti metareflexióra kell gyanakodnunk.
Amit olvasunk: a haikuról (általában a művészetről?) állít valamit. Például azt: a
madár (a vers) felröppenvén (megíratván s nyilvánosság elé kerülvén) a szemlélő
(a költő, az olvasó, az ember) kevesebb: szegényebb, üresebb lesz. Súlyosbítva a
tapasztalattal: a madárnak szárnya, neki csupán szavai vannak.
De aki mindezt tudja, belátja, átérzi s megírja-megolvassa: nem kap-e ezzel elégséges kárpótlást minden kudarcokért?
Tetézve a sejtelemmel: a madár nem helyette, hanem érte repül.

Pont

Nem út és nem cél:
érthetetlen, gyönyörű
helybenröpülés.

Helyben vagyunk
Lehet-e érthető egy vers, melynek tárgya „érthetetlen”? Igen, ha nemcsak a tárgya
„gyönyörű”, de a vers maga is.
A kulcsszó alkalmasint a zárlat: „helybenröpülés”. Egyedi szóalkotás, a jelenség
különleges voltára utalóan. Költői stílus vall költői dologról. Miről is?
A se nem út, se nem cél a mozgás vs. mozdulatlanság dichotómiáját fölfüggesztő
gondolat. Eltekintés a dualitásokban modellezett világtól. Eltekintés – és rálátás valami érdemibbre. Ami túl van a kettősségekben (tehát állandó feszült dinamikában)
érzékelni vélt létezésen. Túl van, mert itt, mert mindenütt. Perspektíva kérdése; s a
madártávlat épp megfelelőnek tetszik.
Ha röpülünk: helyben vagyunk.
S akkor már: akár maradhatunk is.
Gyönyörű szárny-nélküliek, érthetetlenül isteni dimenziókban.
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Axióma

Isten nem hívő.
A nép nem demokrata.
A víz nem szomjas.

„Virág a virág”
Krisztus nem keresztény, a tenger nem úszik… – folytathatnánk a sort. De milyen
logikába is illeszkednék mondandónk?
A viszonyulás (a törekvés, a tett) szándékot föltételez, vágyat sejtet, tehát hiányra és tökéletlenségre mutat vissza. Megeshet, hogy akihez-amihez kapcsolódnánk,
nem szorul se ránk, se másra. Önmagának elégségesen teljes. Olyan, amilyen; az,
ami. Ekképp: igaz. – A cselekvő viszonyulás ellenben az idő alávetettje, ennyiben a
folyton változó körülményeknek vannak kiszolgáltatva mégoly nemes igazságai is.
Istenné, néppé, vízzé váljunk tehát?
Ne valamilyenek legyünk (akarjunk lenni), hanem azok, akik?
Minthogy erre képtelenek vagyunk, a válasz: igen.
Érdekesség, hogy Pilinszky János ismert versét, a Költeményt hasonló definíciós retorika szervezi. Nála az autenticitását vesztett lét helyeződik szembe a szakrális dimenzió s a természeti létezés eredendő épségével – melyhez, úgy lehet, a szenvedés
botránya („Gyűjtőtábor…”) sem érhet föl: „Nem föld a föld. / Nem szám a szám. / Nem
betű a betű. / Nem mondat a mondat. // Isten az Isten. / Virág a virág. / Daganat a daganat.
/ Tél a tél. / Gyűjtőtábor a körülhatárolt / bizonytalan formájú terület”.
A tiszta dolgok önazonosságát bűn nem szennyezheti.
(Főképp mert a bűn nem része az igaznak.)

Mozart

nincs rossz fű. Nincs szél,
ami ne jól fújna. Nincs
hamis madárfütty

A van pártján
Mint Fodor verseiben annyiszor: itt is az autentikus és az inautentikus, a hiteles és a
hamis létezés kontrasztja villan föl.
A mondatszerkesztési hármas párhuzam a gondolatritmus egyszerű, de hatásos
példája – s a kompozíciós jelentésteremtésé. Az első közlés („nincs rossz fű”) egészében elfér a sorban; a másodiknak csak a fele, a harmadikból pedig már csak a
„Nincs” számára van hely. Folyvást fogy tehát a közlés lendülete, tartalma, érvénye.
Egyre kevesebb a „nincs”, mert a vers a van pártján áll.
S a van itt a boldogságosan együgyű természeti létmód kiváltsága – és Mozarté.
Akinek zenéje talán máig legméltóbb a levegőhöz. Feddhetetlen, mint a madárszimfóniák.
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A rossz, a nem jó, a hamis: etikai, esztétikai és ontológiai kategóriák is lehetnek. Voltaképp mindegy. Lényegesebb, hogy Fodor Ákos térképet készített (versnek
álcázva) a dimenzióhoz, melyből hiányoznak.
Leghamarabb az elveszett találja meg, ami elveszett.

Dráma

– Vallj színt! rivallják.
– Szivárvány… suttogom.

Nyelv és világ
A belső rímes széphangzás („Vallj” – „rivallják”), a perdöntő ellentét („rivallják” vs.
„suttogom”), a párbeszéd drámai dinamikája: fontos körülmények. De más avatja
jelentékeny verssé a Drámát. Nyelv- és világszemlélete.
Poétikai leleménye abban áll, hogy – mint a gyermekek (és a költők) – visszavezeti a szavakat eredetükhöz. A ’foglalj állást, azonosítsd magad/nézeteidet’ jelentésű idiómát (bevett köznyelvi kifejezést) a kérdezett szó szerint érti, s a megszokott
konnotatív (másodlagos, metaforikus) jelentésről tudomást nem véve a denotativitás (elsődleges szójelentés) szintjén fogalmazza meg válaszát. Mert más nyelven
válaszol, a vallatók világából is kivonja magát. A nyelv fölszabadítja. – De több is
bekövetkezik ennél.
A „Szivárvány” ugyanis nem egyszerű színválasztó felelet. Olyan jelenségről van
szó, mely a látható színek teljes spektrumát felöleli. (Nem véletlen a szivárvány mint
jelkép gazdag története – a keleti hídszimbolikától a bibliai előfordulásokon át a
modern melegjogi mozgalmakig.)
A sokféleség és a teljesség foglalata lévén az álláspontot firtató kérdésre tehát
– kétszeres áttétellel – mégiscsak pontos reflexió érkezik: se ez, se az; se itt, se ott.
Hanem az egész. A minden vagyok.

Altató

minden veszteség
fájdalombacsomagolt
megkönnyebbülés

Pirulák
Az első sor önmagában is értelmes állítás lehetne: „minden veszteség”, mert mindent
elveszítünk, mert az univerzum nem ismer birtokviszonyt. Az idő csak időlegesen
engedi meg a tulajdonlást; az időtlenben pedig okafogyott bárminemű ragaszkodás.
(Ezért nincs igazunk sose: az igazság nem szorul rá, hogy valakié legyen.)
A kétszeres soráthajlás mindenesetre egyetlen rövid, bár (jelzőkkel) bővített egyszerű mondatot tár elénk, mely azzal vigasztal: amivel kevesebbek leszünk, azzal kön�nyebbek is. S a teljes könnyűséghez (a nincshez, tehát a mindenhez) jutunk közelebb
általa. Még ha fájdalom is az ára (de hiszen a fájdalomtól is búcsút veszünk egyszer…).
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Miért Altató? Mert a tapasztalat és az arról beszámoló vers is úgy hat: elnyugtatja
sebzett idegeinket. Kibékít és megengesztel. Éberré altat.
E gondolati körből való Fodor Ákos egy másik haikuja is; legyen ez a tartalékpirulánk. Ha mégis fájna.
„Egészséges az, / aki békességben él / betegségével” (Mantra).

Metaoptika

Nagyon figyelj, mert a világot
teszed is azzá, aminek látod.

„Keresd és szeresd”
A vonzás, bevonzás New Age-es (valójában: időtlenül archaikus) szabálya népszerű elképzelés. Talán mert boldogabb időkkel kecsegtet, talán mert működik.
Fodor Ákos rímes kétsorosát, mely versbe foglalja e gondolatot, ráolvasásszerű
mágia lengi be. Ebben a ritmusnak is szerepe lehet: ötödfeles jambusi sor nyitja a
szöveget, a második közepén azonban cezúra zökkenti ki a metrikát: a vessző utáni
tagmondatban újraindul a jambusi lejtés, ami által a közlés külön nyomatékot kap.
A felütést adó felszólítás legalábbis kétértelmű: „Nagyon figyelj” (1) arra, amit
mondok; (2) a világra (és magadra és a szemedre). A kettős intelem tovább rétegződik, ha a kérést a végsőkig vesszük komolyan, s visszaírjuk magára a versre: hiszen
van-e, ami tisztább tekintetet kíván, mint egy, a világ-látás fontosságát tudatosító
mű?... Ez már valóban „metaoptika”; már-már harmadik szemet igénylő misszió.
Más szóval, de egyazon derűvel: „mi ha történik: / te döntöd el, hogy inkább /
csiszol, vagy koptat” (Szabadság). – „mindennel úgy bánj, / mintha rengeteg volna / belőle
– úgy: lesz” (Kockavetés). – „Ne »küzdj a Jóért«. / Keresd és szeresd. Örülj, / amikor elér.”
(Intelem)

A formákról

Vizet forralnál?
– Jó, ha edényt teszel a
tűz és víz közé.

„…a lélek kedvéért”
Idéztük már Nemes Nagy Ágnes disztichonját (hexameter és pentameter alkotta kétsorosát); itt is helye van: „Engedj, zászlórúd! Mért markolsz vissza a széltől? / Rongy
lennél egyedűl. Így lobogó, lobogó” (Párbeszéd). A korlátok, a függések, a szabályok
múlhatatlan fontosságát tárgyazza; egyszersmind költői hitvallást is színre visz: a
fegyelmezett közlés fegyelmező formát kíván. A művészet: kompozíció is.
Épp erről, a (nem csak) művészi formák elmellőzhetetlenségéről beszél Fodor
Ákos ars poeticája is; csak épp más képi világhoz nyúlva.
Az edény a tűz és a víz között: szükséges médium. Különben egymást iktatnák
ki az eltérő minőségek, s éhen maradna az éhező, szomjan a szomjazó. Eltérő minő41
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ségek, tudálékoskodtunk, holott lényeges, hogy őselemekről van szó. Mitikus perspektívába ugrik velük a vers – és a vers igaza. A napi bölcsességből létigazság lesz.
Az anyagi világban anyaggal (is) él az ember.
De ezt már tudta, s nálunk jobban, Eckhart mester is: „Ha a lélek, az angyalokhoz
hasonlóan Istent egészen megismerné, sohasem kerülne a testbe. Ha Istent a világ nélkül
megismerhetné, sohasem teremtetett volna a világ az ő kedvéért. A világ a lélek kedvéért,
a célból teremtetett, hogy a lélek szemei megedződjenek és megerősödjenek, ahhoz, hogy az
isteni fényt elviselhessék”.
(Adalékul a forma filozófiájához egy másik háromsorost másolunk végül ide, a
kultúra – minden kultúra – diszkrét dicséretét: „Ízleld: hogyan más / kristálykehelyből
s bádog-/ bögréből inni” [A kultúráról]. – Hogy a sortörés nem a kristálykelyhet érinti?
Ezt neveznénk poétikai kultúrának.)
Axióma
Szabadság az, ha
megválaszthatom: kitől
és mitől függjek.

Össze(vissza)függések
Valódi szabadság-e, ha csak függések közül választhatunk? Nem, ha a függést szabadsághiányként értjük. Igen, ha a teljes függetlenségben elveszettséget gyanítunk.
Ez a dilemma húzódik meg e takarékosan egyszerű szavak mögött; s bár szabatos definíciót kapunk, dilemmánk nekünk is marad: komolyan gondolja-e a vers
mindezt? S nem keserű irónia-önirónia munkál-e a tétel mögött, a kudarcok közé
vetett létező fanyar öntudata?
Metafizikus dimenzióban: az első olvasat látszik mérvadóan (szabadságpártian)
szépnek. Napi, társadalmi kontextusban: a második (beletörődő-elfogadó) értelmezés a kontúrosabb.
Talán nem is szükségszerű, hogy olyasmiről döntsünk, ami ezen a létszinten beláthatatlan ügy, megválaszolhatatlan kérdés.
Főleg akkor, ha olyan társak segítenek – hovatovább nap mint nap – kijutni „a
szabadba, a szabadságba” (Pilinszky János: Pedig), mint Bartóktól a Szabadban, Esterházytól a Függő – továbbá az egek minden kegyelme.
(Milyen messze esnek e vonatkozások például a „Szabadság, szerelem…” hadviselő romantikájától… Minden versnek jót tesz, ha gondolkodik.)

Civilizáció

forgóajtó áll
a sivatagban. Aki
kikerüli: nincs
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Boldog senkik
Ismert a tengerentúli anekdota (városi legenda?) a magyarokról, akik mögötted érkeznek a forgóajtóba, de előtted lépnek ki. Szellemes metafora; s jellemző is. A forgóajtó civilizációs embléma, az iparosodott nagyvárosi élet kelléke. Tömeget feltételező képzet.
A versben is a civilizáció metonimikus megjelenítője (egyúttal a karmikus
körforgásé, a szamszáráé!); körötte a sivataggal (a transzcendens semmivel?). A
kulcsszó a „nincs”. Ezzel zárul a vers, ez a sorsa a különcnek.
Mi is?
Több olvasat kínálkozik. Azért „nincs”, mert (1) senkinek tekintik; (2) nincs olyan,
aki ne venne részt az ajtónyi forgásban; (3) már túl van a jelenlétet érő léten: a nincsbe, a nihilbe, a nirvánába, a mennybe, stb. ért.
Örülnünk kell mindennek. Hogy ennyi lehetőség közül választhatunk. (Akár a
forgóajtót is! Ott is boldog, aki igazán senki.) S hátha nyílik még ajtó a legeldugottabb
sivatagban is…
(Fodor lírája egyébiránt másutt sem rejti véka alá ellenérzéseit a modern kori tömegtársadalmak szokásrendjével, ízlésvilágával, alapállásával kapcsolatban. Csak
példaképpen három emlékezetes eset: „hadarással leplezett dadogás” [Civilizáció]. –
„Komitragikus:/villámfénynél próbálunk/regényt olvasni.” [Az emberi léptékről]. – „nagyon fél a test./Tér-idő-iszonyában/tapad, fáj, habzsol.” [Xéniák {53}]

Axióma

Kreativitás?
Kérdéseket állítunk
a Válasz elé.

Kérdezz-felelek
Ha van kérdés, válasz is van. De ha van válasz, mi szükség van kérdésre?
A kérdezve kétkedő európai kultúrkörben különösen indokolt efféle kérdéseket
föltennünk (nem tennünk föl). (A költészet akkor is válaszol, ha nincs kérdés.)
Fodor Ákos válasza ez a vers.

Köz-?

mindünk anyaga
sugárzó lehetne, ha
mernénk hasadni

A világból a világosságba
Atomfizikai allegória három kurta sorban: megsüvegelendően szép teljesítmény.
Nem kevésbé szép a gondolati íven végigvitt motívumsor (anyag, sugárzás, hasadás), melynek elemei az átvitt értelem többletével támogatják egymást (anyagi
világ, sugárzó öröm, tudathasadás stb.).
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S hogy átléphetnénk-e valóban – botor fényvándorok – az anyagból az anyagtalanba, a világból a világosságba?
Fodor Ákos verse jó példával jár elöl: mer „hasadni”, mindkét sor végén; ráadásul a
második sortörés oly módon metszi el a közlést, hogy a feltételes időhatározói alárendelést jelző „ha” kötőszót a zárósor hátrahagyja. Azaz – bár a „mernénk” ige feltételes módban szerepel – a hasadásra való bátorságot valós lehetőségnek, valósnak
mutatja. (A bizonytalanságot tartja fenn ugyanakkor, hogy az első és második sort
összefűző rím után a harmadik vége tompán cseng. Vagy a „hasadni” olyan rímhívó,
jövőcsalogató szó volna, mely beteljesítésre vár?...)
E sorok írnoka tíz-egynéhány éve vetette papírra ezt a haikut: „Most minden oly
egy! / Bárcsak ne hasadnék szét / reggel rád és rám” (Bárcsak). Látnivaló, itt a szerelmes
együttlét teljességélménye támaszt föl aranykori androgünképzeteket; s a közös
nyelvtani alany szétválása két szokványos szubjektumra a vers látószögében: kudarc. Fodor Ákos ugyanezt a civilizációs tudati traumát szövegesíti, csak más fázisra
összpontosít: a különálló egók világát, az egyénekre szaggatott létezést az én új
emberré hasadásával (az illúziós, öncsaló fölöslegek levetésével) véli fölszámolhatni. Alighanem bölcsebb elképzelés az övé. Mert nem a másiktól (az egymástól) teszi
függővé, hanem a mindenkori egyben, egyetlenben látja a hiteles lét eljövetelét.
Már csak az enigmatikusan töredékes cím ejthet gondolkodóba. Közügy? Közös(ség)? Köztes állapot? Ha mind túljutottunk a vágyott aktuson, talán már nyelvünk is lesz a válaszhoz.
2016
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Sipos Lajos

Az értékek mulandósága
Babits Mihály és a 19. század magyar irodalma1
A literátus középnemesi családban született Babits Mihályt már kisgyerekkorában
körülvette a könyvek, az olvasás és az irodalom különös tisztelete. Apai dédapja
„deákos műveltségű ember lehetett”, mondta a költő-író Szabó Lőrincnek gyermekkori
emlékeiről szólva. Nagyapja Szekszárdon és Pécsett Garay János osztálytársa volt, együtt
látták sétálni a szekszárdi utcán „a Zalán költőjét”, Vörösmarty Mihályt. Táblabíró
édesapja („fő-fő liberális ember”) verseket és „beszélyeket” írt. Anyai nagybátyját,
Kelemen József pécsi nagyprépostot híres könyvbarátként tartották számon. A másik
nagybácsinak, Kelemen László kanonoknak nagy könyvtára volt. A Kelemen-nagyapa
harmadik testvére, Kelemen Mihály különösen büszke volt Jókai és Jósika első kiadásban megjelent könyveire2. Édesanyja, Kelemen Auróra könyv nélkül tudta az Anyegint,
a Toldi szerelmét, A délibábok hősét, s általában is szerette a verseket.3 Fia (mondta egy vele
készült interjúban 1923-ban) tőle örökölte „[…] a verskedvet”, az ő hatására kezdett el
„verseket csinál”-ni, „…amikor még írni se tudott”4.
Ezek az irodalmi emlékek (hozzászámítva mindehhez az őt körülvevő felnőttek
olvasmányait, Eötvös József, Czuczor Gergely, Kemény Zsigmond műveit és a szekszárdi szülői ház könyvszekrényében Petőfi Sándor összegyűjtött verseinek 1847-es
selyemkötéses kiadását, meg az iskolai tankönyvekben előforduló, a hazát, az Alföldet, a szabadságharcot tematizáló Petőfi-verseket5, Vas Gereben- és Jókai-regényeket)
jelezték: a leendő költő kisgimnazistaként (az olvasó felnőttek többségéhez hasonlóan) a magyar reformkorban, a szabadságharc alatt megélt és a bukás utáni időkben
felidézett magyar történelemben, „a látszólag biztos […] múltban” élt.6
A 19-20. század fordulóján a nemzeti liberális nemesek között volt másféle tájékozódási ambíció is. Az 1916-ban Babits Mihállyal kapcsolatba került Békássy István, Vas vármegye korábbi főispánja és felesége, Bezerédj Emma 850 holdnyi birtokukat bérbe adták, jövedelmüket és vagyonukat gyerekeik taníttatására kívánták
1 A tanulmány készítésének idején a PPKE Babits Kutatócsoportja az OTKA K 105283-as
jelű kutatási támogatásban részesült.
2 BABITS Mihály, Riportok, interjúk, nyilatkozatok, vallomások sajtó alá rend. TÉGLÁS Andrea, TÉGLÁS János, Budapest, Magyar Napló Kiadó, 2018, 52-65.
3 A Babits család levelezése szerk., vál., a szövegeket gondozta és a jegyzeteket írta BUDA
Attila, Bp., Universitas Kiadó, 1996, 31-37.
4 BABITS Mihály, Riportok, interjúk, nyilatkozatok, vallomások i.m. 104.
5 Vö. SIPOS Lajos, FORGÁCS Anna, FŰZFA Balázs, Iskolaszerkezet és irodalomtanítás Magyarországon = Iskolaszerkezet és irodalomtanítás a Kárpát-medencében, szerk. SIPOS Lajos,
Bp., Pont Kiadó, 2003, 70-76.
6 BABITS Mihály, Riportok, Interjúk, nyilatkozatok, vallomások i.m. 107.
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fordítani. Beíratták őket egy 1902-ben alapított dél-angliai iskolába, azt szerették
volna, hogy ipari vagy kereskedelmi pályára készüljenek fel. Köztük volt a közgazdásznak készülő, a történelem, a filozófia és a költészet iránt érdeklődő Békássy
Ferenc is, aki egyetemi tanulmányait Cambridge-ben, a King’s College-ban végezte,
a Virginia Wolffal, Bertrand Russell-lel, Wittgensteinnel, Maynard Keynesszel és
másokkal megalakított „Apostolok” társaságának tagjaként. Ebben a családban a
kultúra, benne az irodalom már nem kizárólag nemzeti, hanem világkultúra is volt.7
A korszak liberális polgársága másfelé tájékozódott. Márai Sándor művében, az
Egy polgár vallomásaiban megalkotott család könyvespolcán (1914 előtt) ott volt természetesen „a száz kötetes Jókai”, a Magyar Remekírók sorozata, de ott volt a „teljes
Mikszáth”, „Herczeg Ferenc és Tömörkény néhány könyve”. Ugyanakkor ott volt az
Egyetemes Regénytár, „nagy csapat német regény”, meg Lilly Braun Memoiren einer
Socialistin című munkája, ott voltak Herbert Spencer „világoskék művei”. Ott volt „[a]
z első modern könyv – folytatódik a leírás – […] Móricz Sáraranya […]”. A szóbeszédben, „az irodalompolitikai veszekedések alkalmával” emlegették Adyt, Kosztolányit,
Babitsot („Karinthy irodalmi gúnyképei”-nek különösen nagy sikere volt.)8
Az első kultúra-fogalomban élők többre becsülték a magyar történelem dicsőnek
tekintett pillanatait, „történelmi küldetésüket”, az „úri mivoltot”. A Békássyékhoz
hasonló családok életében meghatározónak tűnt a világban való eligazodás szándéka. Azzal azonban, hogy az 1914-es hadüzenet hírére (Maynard Keynes személyes
kérlelése ellenére) Békássy Ferenc az utolsó hajóval elhagyta Angliát, hogy „teljesítse” a „hazát teremtő” arisztokrácia „történelmi kötelességét”, s önkéntesként
jelentkezzen a frontra9 (ahol aztán a kiérkezést követő harmadik napon hősi halált
halt), azt is jelezte: ebben a modernizálódni kívánó rétegben ebben a különleges
történelmi pillanatban erős volt a nemesi-történelmi hagyománytudat is. A Márairegény családjában a liberális értelmiségi attitűd lett a meghatározó.

*

Az értékválasztások ütközésekor született Babits Mihály egyetemistaként és később
a Márai-regényben megformált mentalitáshoz volt legközelebb. Bár megvolt nemesi címerük, melyen a heraldika kötelező alakzatában egy kéz volt látható, amint egy
kardot tart, s volt olyan unokatestvére, aki a „szentistváni” előnevet használta is,
a család nemességével a költő „nem ért rá foglalkozni”.10 Babits nem származását,
hanem értelmiségi státusát tartotta fontosnak.
A hagyománytörés szándéka már a nagydiák olvasmányaiban is megjelent. Olvasta természetesen a kánonban akkor központi helyet elfoglaló Petőfit és Jókait, az
iskolai tananyagban bőven szereplő Tompa Mihályt, Czuczor Gergelyt, az otthon folyamatosan emlegetett Garay Jánost, Jósikát, Eötvös Józsefet, a 19. századi magyar
7 Babits Mihály levelezése 1918-1919 sajtó alá rend. SIPOS Lajos, Bp., Argumentum Kiadó,
2011, 472-473.
8 MÁRAI Sándor, Egy polgár vallomásai Bp., Akadémiai Kiadó, Helikon Kiadó, 1990, 36-42.
9 Babits Mihály levelezése 1918-1919 i.m.472.
10 BABITS Mihály, Riportok, interjúk, nyilatkozatok, vallomások i.m. 55.
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irodalomból azonban csak Berzsenyit, a Zord idők c. regényt, Az ember tragédiáját és
Vajda Jánost emlegette.11 A pécsi ciszterci gimnázium önképzőkörének tagja- és rövid ideig alelnökeként Mikes Kelemenről és Vörösmarty Mihály nyelvezetéről tartott előadást, az utóbbi esetben a korszak várakozását jobban kielégítő „hazafiság”,
„honszeretet”, „honfibú” taglalása helyett.12 Egyetemistaként a magyar recepcióba
csak később bekerült Turgenyev, Thackeray, Baudelaire, Dosztojevszkij, majd Nietzsche, Poe, Anatole France, Ibsen, Tolsztoj és Flaubert „hatottak rá”.13 Bár A szakvizsgálati folyamodáshoz kívánt önéletrajz impúrumában azt írta, „Jókai olvasása a népiesek
bámulásához, majd a nemzeti költőkhöz” vezette, akiket „már gyermekkora óta ismert”14, ennek azonban nincs nyoma az 1890-1906 közötti levelekben. A „nagy mesélő” nevét vagy művének címét nem írta le 1905-ig. A Szeged és Vidéke című napilap
kritikusaként „amerikai párbajos Jókait” emlegetett. Az aranyemberről csak ennyit írt:
„már csak a gyerekek élvezik”. Henri Bernstein Sámson című darabjának recenziójában (pár nappal később) a Jókai-hősöket a karzat kívánalmai között sorolta föl. 1910.
április 1-jén a Nyugatban Oláh Gábor Korunk hőse című verses regényéről szólva a 19.
századi romantikus francia irodalom világához kapcsolva emlegette a korszak hivatalos-kedvenc magyar íróját. Ugyanott (egy hónap múlva) egyetértőleg idézte Péterfy
Jenőt, aki Kemény Zsigmondot „többre becsülte” a „nemzet írójánál”.15
Ugyanez lett a sorsa a „nép-nemzetinek” emlegetett magyar irodalom többi alakjának is. Az 1890-1906 közötti levelekben nem írta le a mindenkori március 15-i és
október 6-i ünnepélyek „kötelező” szerzőinek: Tompa Mihálynak, Tóth Lőrincnek,
Czuczor Gergelynek, Sárközi Gyulának és az 1850-es, 1860-as években született
Kozma Andornak, Váradi Antalnak, Zemplényi Árpádnak, Szabolcska Mihálynak,
Sas Edének, Endrődi Sándornak a nevét sem. Az 1900-1911-ben készült esszékben,
tanulmányokban, kritikákban egyetlenegyszer sem utalt az 1836-ban alakult Kisfaludy és az 1867-ben megszervezett Petőfi Társaságra sem. Az ő nyugatos nemzedékét közvetlenül megelőző 19. századi magyar költészetről végig lesújtó véleménye
volt. „A Váradi Antalok és Ábrányi Emilek kora volt ez, másfelől a Szabolcskáké és
Pósáké. Nekünk, szigorú fiataloknak – írta (visszaemlékezve egyetemi hallgató korukra) A mai Vörösmarty című tanulmányában 1935-ben – nagyon sommás ítéletünk
volt erről az egész korabeli költészetről. Nem volt ez a mi szemünkben más, mint
üres szónoklat vagy útszéli érzelgés. Egyik oldalon a frázis, a másikon a nóta! De a
közönség általában el is szokott már attól, hogy versben mást is keressen, mint frázist vagy nótát. […] Verset legfeljebb szavalni vagy dalolni lehetett. S átlag ízlés nem
tett különbséget: Petőfi is csak nóta volt, és Vörösmarty is csak szavalmány […]”16
11 I.m. 493.
12 BABITS Mihály, Esszék, tanulmányok, kritikák 1890-1911 sajtó alá rend. HIBSCH Sándor,
PIENTÁK Attila, Bp., Argumentum Kiadó, 2009, 497-499.
13 BABITS Mihály, Riportok, interjúk, nyilatkozatok, vallomások i.m., 27.
14 Uo., 8.
15 BABITS Mihály, Esszék, tanulmányok, kritikák 1890-1911 i.m. 152-153, 157, 282, 303.
16 BABITS Mihály, Esszék, tanulmányok sajtó alá rend. BELIA György, Bp., Szépirodalmi
Könyvkiadó, 1978, II, 483.
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Petőfi és Vörösmarty nevének emlegetésénél azonban érdemes egy pillanatra
megállni.
Elgondolkoztató, hogy Petőfi „apoteózisa” közben, a budapesti egyetemen költőnek készülő, olvasmányaikat, eszményeiket egymásnak folyamatosan megíró Babits
Mihály, György Oszkár, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Tóth Árpád nyíltan nem
kapcsolódott a 19. századi költőhöz. (Bár Juhász Daloljatok csak című versében a lírai
én „dalt” mondó szándékában felvillan a „haza, szerelem” gondolatpárosa, a Magyar
népemben felrémlik az „osztrák finánc” és a „magyar gazda” lehetséges konfliktusa,
az 1867 előtti időszak toposza.) Petőfi neve verscímbe is bekerült kétszer (a legelhasználtabb térképzetekkel: a „csöndes faluval”, a „pusztá-val” és a „csárdával”)17, de ez
történt Nietzsche, Ábrányi Emil, Ovidius és Ady esetében is. Tóth Árpád fiatalkori
alkotásaiban feltűnik Petőfi egyik-másik népies műdalának ritmusrendszere.18 Kosztolányi egy 1904-ben kelt levelében „Hazám és szerelem”-nek írva idézte Petőfi legismertebb frázisát.19 Az 1920-ban kiadott Kenyér és bor-kötetben közölte Óda: Székfoglaló
a Petőfi Társaságban című, az 1943-as Összegyűjtött verseiben azonban már nem olvasható, Petőfi-szövegdarabokra rájátszó, kevésbé kidolgozott alkotását.
Babits csak későbbi írásaiban említi Petőfi Sándort. A Nyugat 1910. november 16-i
számában közzétette Petőfi és Arany című könyvbírálatát, melyben Hartmann János
Petőfi-tanulmányok és a Papp Károly által írt Arany János irodalomtörténete című könyv
ürügyén kétféle költői és költészetelméleti lehetőséget állított szembe egymással.
A 19. századi költőelőd szövegeit igazában két alkalommal idézte fel: 1918-ban
és 1922 végén.
A háború utolsó heteiben, szeptemberben, októberben és november legelején
„Petőfi-helyzetben” érezhette magát. Az 1914-es Fiatal katona, az 1915-ös Játszottam
a kezével, az 1916-os Húsvét előtt, az 1917-es Fortissimo, az 1918-as esszék: A veszedelmes világnézet és a Kant és az örök Béke, valamint a Petőfi Társaság október 27-i
közgyűlésén elmondott felszólalása és az Éljen a köztársaság! című kiáltványa arra
enged következtetni, hogy ekkor a kantiánus erkölcs követését és a politikai cselekvést nem tekintette két egymást kizáró lehetőségnek. A maga számára ehhez a szerepbővítéshez érveket talált Petőfi 1848-as Naplójában, az akkor írt szövegben, Az
Egyenlőségi Társaság Proclamatiójában, a Készülj hazám című versében. E gondolatok
sűrűsödnek a Nyugat 1918. november 1-jei számában megjelent esszéjében (Az első
pillanatban című írásában).20
1922 utolsó hónapjában, Petőfi születésének közelgő centenáriumán, a hivatalosság és a politikai pártok egyaránt sajátjukként akarták idézni a költőt. A parlament
törvénybe iktatta Petőfi emlékét, hivatkozva arra, hogy „[é]letének és költészetének
17 JUHÁSZ Gyula, Összes versei sajtó alá rend. PÉTER László, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1964, 8-9; 13-14; 142; 178.
18 Vö.TÓTH Árpád, Összes versei, versfordításai és novellái sajtó alá rend. KOCZTUR Gizella közreműködésével KARDOS László, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1962, 14-15
(Csendes már); 59-60 (Este a temetőn).
19 Babits Mihály levelezése 1890-1906, i.m. 134.
20 SIPOS Lajos, Babits Mihály és a forradalmak kora Bp., Akadémiai Kiadó, 1976, 26-31.
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a tanulságai a nemzeti történelem borús napjaiban mindenkor felemelő hatással
voltak a magyarságra […].” Pekár Gyula a Petőfi Társaság nagygyűlésén „szellemi
vezérnek” nevezte Petőfit, akiben „eggyé” lesz „az egész Szent István-i Magyarország”. A Világ és a Népszava a költőről szólva kizárólag a „piros zászlót” és a
„világszabadságot” emlegette. Az Új Idők közzétett egy spiritiszta társaság által
megidézett, „Petőfi szelleme által diktált” verset Születésnapom századik évfordulójára
címmel.21
Babits, követve a Nyugat fontos évfordulókra, eseményekre kialakított gyakorlatát, 1922 decemberében lapszámindító vers írására készült. Ugyanakkor foglalkoztatta az 1923. január 7-én a Lipótvárosi Kaszinóban, majd egy héttel később az Újpesti Színházban elmondandó köszöntőbeszédének megírása is. A költő tudatának
belső mozgásában, önkéntelen emlékezetében, lényegszemléleti belső készenlétében egyszerre torlódik legalább háromféle késztetés. Egyrészt élt benne a Petőfihez
kapcsolódó, a magáétól eltérő költészetfelfogás, a „Petőfi-helyzet” 1918-ban megélt
tapasztalata. Ugyanakkor felmerült az évforduló kínálta újragondolás lehetősége
– nem a korábbi olvasói mérlegelés elvetése, hanem mindennek szembesítése az
őt körülvevő sajtónyilvánossággal és a sokféle politikai ambícióval (akaratlanul is
megélve azt a többször megvalósult lehetőséget, mely szerint a prózai szövegben,
levélben, esszében, tanulmányban megkezdett gondolat egy ponton versben folytatódott, verssé vált, versként új életet kezdett).22
Az előadás szövegében (bizonyára önkéntelenül) megjelent a történelmi pillanatban kötelezőnek látszó „Petőfi – csillag” azonosítás, a „legendás szabadságköltő”
képzete, a diákkorban felgyűjthetett versemlékek közül több. Babits ezen a ponton
azonban nem kanyarodott el természetesen a példázatok, jóslások, azonosítások
aktualizálhatósága felé. Petőfi „külső világnak szóló” érzéseiről, dühéről, lelkesedéséről, könnyéről, mosolyáról szólt, a költői látás és az erkölcs primitívségéről, az
általa szavakba foglalt ősi igazságokról, amelyek szemben állnak a jelennel, múlttal,
politikával. „A költő szava mutatja a nagy célt – fogalmazza meg mondandójának
lényegét a 20. századi emlékező (megismételve az 1910-ben a Nyugatban megjelent
Petőfi és Arany című írásának több gondolatát) – a szabadságot és emberséget, mely
végre is mindannyiunk célja; s akinek nem célja, nem méltó arra, hogy a költőt
ünnepelje.”23
Az ünnepelt és az ünneplők közti távolságra épül fel az 1923. január 1-jei Nyugat indító verse, a Petőfi koszorúi. A mottó a 19. századi költő A magyar ifjakhoz
című verséből való. Az 1847 februárjában készült alkotás (karnyújtásra az előtte
és utána írt, a „kiválasztottságot” megélő, a „prófétikus költő” szerepét szövegben
21 Jöjjön el a te országod…, szerk. MARGÓCSY István, Bp., Szabad Tér Kiadó, 1988, 106-107;
108-111; 139-140.
22 RÁBA György, Babits-esszéből Babits-vers (A költő lényegszemléletéről) = Mint különös hírmondó: Tanulmányok, dokumentumok Babits Mihály születésének 100. évfordulóján szerk. KELEVÉZ
Ágnes, Bp., PIM – Népművelési Propaganda Iroda, 1983, 7-19. [Rába György a Petőfi című
ünnepi beszédet és a Petőfi koszorúi című verset nem vonta be a vizsgálódásba.]
23 BABITS Mihály, Esszék, tanulmányok i.m. II, 728.
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megjelenítő Egy gondolat bánt engemet és a „tárgyi-tartalmi jellegű kettősséget”
szembeállító Az ítélet és A nép nevében között) „a hazaszeretet késztetésének elkerülhetetlenül, külső, parancsoló jellegét”, társadalmi-etikai szükségességét tematizálja.24 A „magyar ifjak” és a róluk ítéletet mondó lírai én értékrendszere között
nagyon nagy a távolság. Ha Babits versét ráolvassuk a mottóban idézett alkotásra,
akkor lesz nyilvánvaló igazán, milyen nagynak látja a különbséget a címzettek és az
áldozatot meghozni kész Petőfi között.
Az 1918 őszén elgondolt szerephasonlóság, az 1923 januárjában megjelent
köszöntővers és a kétszer elmondott ünnepi beszéd, és az ezek mögött érzékelhető
újraolvasás nem változtatta meg alapjaiban Babits Petőfi-interpretációját. Nem
sokkal később, még 1923-ban, a Nyugatban megjelent Antológia című írásában,
melynek tárgya a Lipcsében megjelent Anthologia Hungarica volt, újból szavakba
foglalta a maga Petőfi-eszméjét. A kötetbe bevett versek: a Temetőben, a Csokonai,
a Mért nem születtem?, A hazáról, a Befordultam …, A virágnak megtiltani nem lehet,
a Cipruslombokból és a Felhőkből vett mutatványok és a Tündérálom helyett a Szerelmem zúgó tengertől a Bolond Istókig másokat látott volna szívesen.25 Az 1934ben a Nyugat Kiadó gondozásában megjelent munkájában, Az európai irodalom
történetében más, új összefüggésben ugyanazt írja le, amit már korábban, 1913ban szavakba foglalt. Dicséri a költő „rendkívüli termékenységét”, egyszerűségét,
„tükörszerűségét”, leíró költeményeit, „közvetlen realitását”, „valósághoz kötött”
szellemét.26 Árnyalódott, bővült, de az idő múlásával sem változott meg Babits
véleménye Petőfiről.
Babits Vörösmartyhoz kapcsolódó viszonya egészen más. Nevét Kosztolányi
Dezsőnek küldött, 1904. augusztus 20-án kelt levelében írta le először. A szöveg
a 21 éves fiatalember költészettani gondolkodásának látványos összegfoglalása.
Szó esik itt mindkettőjükre (esetleg: nemzedékükre) gondolva „az új forma” kötelező kereséséről, a „szörnyű dallamuntság” és a „jambusban való döcögés” felváltásáról, a klasszikus világirodalomhoz való visszafordulásról, a görög, a latin és
a középkori keresztény irodalom lehetséges inspirációjáról. Szó esik a 20. század
legelején költővé válni akarók számára elkerülhetetlen Schopenhauerről, Leconte
de Lisle-ről, Nietzsche Die fröhliche Wissenschaft című művéről, Spinoza Etikájáról,
Taine Les Origines de la France contemporaine című írásáról, a létezés fogalmáról,
általában a filozófiáról, a „különbségről”, az „egyetlen[ről], amiről tudunk” és a
politeizmusról. A legújabb szerzők és művek villódzó felemlegetése közben idézi
fel Babits „Vörösmarti[!] Vén cigányát”, mint az egyik olyan alkotást, melyet talán
soha nem fog tudni „megközelíteni”. 1905. augusztus 8-a után, ugyancsak Kosztolányinak írt levelében hivatkozik Vörösmarty képzeletére, nyelvére, „hevére” mint
abszolút mércére.27
24 MARGÓCSY István, Petőfi Sándor Bp., Korona Kiadó, 1999, 126, 130, 181.
25 BABITS Mihály, Esszék, tanulmányok i.m. II, 753.
26 Vö. BABITS Mihály, Esszék, tanulmányok i.m. I, 387-389; BABITS Mihály, Az európai irodalom története Bp., Nyugat Kiadó [1934], 558-560.
27 Babits Mihály levelezése 1890-1906, i.m. 94-100, 167.
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1906 augusztusára Babits és Kosztolányi már kialakította a maga költészettanát. Kosztolányi, aki Babitsnál határozottabban lépett a nyilvánosság elé, valószínűleg az 1907-ben megjelenő Négy fal között című kötetén dolgozott. Babits, aki
egész életében mérlegelő, teljesítményének értékében élete végéig kételkedő és
bizonytalan maradt, már nem Garay János Képes Naptárának, a Pápai Hírlapnak,
az Új Századnak és a Bácskai Naplónak küldte el verseit. 1906. június 22-én a Budapesti Napló közölte A Spinoza-szobor előtt című művét, a Magyar Szemle hozta
1906. augusztus 30-án a Napszálltakor, a Tájkép, a Márciusi reggelen, a Találka előtt,
a Szerelem (végleges címe szerint: Vérivó leányok) című alkotását és Poe Harangok
című művének fordítását. Kosztolányi (aki levélben megkapta 1906. március 25-e
előtt Babits huszonkét versét, tulajdonképpen egy kvázi-kötetet), nem csak a két
lapban megjelenő verseket fogadó „általános elragadtatásról” írt, nem csak azt
foglalta szavakba, hogy „az új magyar költészet” megalapítását várja valamikori
egyetemista társától. Pontosan érzékelte: Babits Mihály nyelvteremtő ereje, verseinek zeneisége, képeinek asszociációs mezeje Vörösmarty költészetmegújító gyakorlatával egyenértékű. Ezért írhatta le: „Előre édes Mihály, Vörösmarty–Babics
[!]- Mihály, előre.”28
Babits 1905 végén, Arany János az 1877. év második felében című szakdolgozatára készülve, Arany mint arisztokrata címmel egy nagyobbnak tervezett munkáján
is dolgozott. Ennek szélesebb horizontjában, a „magyar irodalom újjászületését”
taglaló részben a „csekély tehetségű” Bessenyei és Kazinczy ellenében, akiket „idegen hatások” indítottak meg, Berzsenyit és Vörösmartyt nevezte meghatározónak,
„akik erős nemzeti tartalmat erősebb nemzeti nyelv ruhájába öltöztettek.” Megfogalmazott egy lehetséges magyar irodalomtörténet-vázlatot. Ebben (a „gyengébb és
kevésbbé tömör és kevésbé [!] kész Balassát, Csokonait mellőzve”) Berzsenyi, Katona, Vörösmarty, Arany János a meghatározó szerző. 1909-ben, a Nyugatban megjelent Algernon Charles Swinburne című tanulmányában a görög költők, Horatius és
a címbe emelt preraffaelita angol szerző mellé állítja Vörösmarty Vén cigányát (és
Arany János Hídavatását). 1910-ben ugyanott, Az irodalom halottjai című szövegében
Vörösmarty nyelvét, színeit, zeneiségét mutatja példának.29
Vörösmarty költészetesztétikája és műveinek sora végigkíséri az életét. 1911. november 1-jén megjelent a Nyugatban Az ifjú Vörösmarty című tanulmánya, decemberben A férfi Vörösmarty. 1919 februárjában az Új Világ hozta Az igazi haza: Elmélkedés Vörösmarty Mihály Szózata kapcsán című írását, melyben nem territoriálisan
értelmezhető, hanem kulturális, hagyomány alapú haza- és jelenelfogadásáról írt.
1918. december 1-jén és 1925-ben barátaival Vörösmarty Társaságot akart alapítani. 1929-ben a Magyarország Vereckétől napjainkig című enciklopédiában közreadta a
két korábbi tanulmányból összeállított Vörösmarty című írását. 1935-ben a Vörösmarty és hazája című szövegét közölte A mai Vörösmarty címmel. Ez év decemberében
ünnepi beszédet tartott Székesfehérváron a költő születésének 135. évfordulóján.
1936 júliusában tanulmánya jelent meg a Vén cigány szerzőjéről a Nyugatban.
28 I.m. 270-271.
29 BABITS Mihály, Esszék, tanulmányok, kritikák i.m. 63, 298.
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Vörösmarty életműve másként is jelen van Babits költészetében. Inspirálta egyegy fordulata, rájátszott egy-egy versére, versszerkezetére.
Az európai irodalom történetében huszonháromszor hivatkozott rá. A Zalán futásában és a Cserhalomban – írta költőelődjéről – „utoléri korát”, költészete „a fantasztikumba lendült”, izgatta a „láng képzelődésű látszólag semmiből teremtő hatalma”.
„Európa minden költője között talán ő érezte legjobban, milyen ingoványon épült
a reális haladás bábeli tornya…”. „Utolsó versei […] a legnagyobb dolgok közül
valók, amiket e század lírája alkotott”.30
Arany Jánosra harmincháromszor hivatkozott könyvében. A több utalás és párhuzam önmagában nem értékmérő. Azt azonban jelzi, hogy Babits a magyar irodalmat (akárcsak az európait) nem folyamatnak, hanem olyan „nagy egyéniségek”
kéznyújtásának tekintette, akik felelnek egymásnak.31 (A 19. századot számára itt
Berzsenyi, Katona, Vörösmarty, Madách és Arany jelenti.)
Arany olvasata azonban külön ügy. A korán elhunyt író és filológus, Pienták
Attila könyvet írt Babits Arany-befogadásáról.32 2017-ben önálló könyvek és tanulmánykötetek értelmezték a Toldi írójának szerepét és jelentőségét a magyar irodalomban. Köztük Praznovszky Mihály munkája, a Madách arany évei című könyv,
Arany János és Madách Imre irodalmi barátságának históriája.

*

Egyetlen tény azonban mérlegelésre szorul Babits Mihály és a 19. századi irodalom vonatkozásában: a Babits életidejének első harmadában élő Mikszáth Kálmán
befogadása.
Mikszáth életművében napjainkban az autotextusokat, a narratív műveletek nyelvén való elbeszélését, a nézőpontok és horizontok cseréjét, a szinkrónia és diakrónia
egymásra olvashatóságát, a jelek nyelvi önmozgásának fejleményeit és a metaforizációt,33 a jelen irodalma felőli olvasást, az így alakuló értelmezhetőséget, a metafikciós
eljárások felfedését és szerephez juttatását34tekintik meghatározónak. Babits (akárcsak
a kortársak) Jókaiban és Mikszáthban „a változatosságot és élénkséget”, a „cselekvés
gyorsaságát” értékelte.35 Nem kizárt, hogy alig olvasott tőle valamit. (Legalábbis erre
lehet következtetni Osvát Ernőnek küldött, 1909 szeptemberében feladott leveléből,
melyben elhárítja az írói működésének negyvenedik évfordulójához ért, s országosan
ünnepelt Mikszáth Kálmánról kért cikk megírását.)36

30 BABITS Mihály, Az európai irodalom története i.m. 483-484; 574; 588.
31 I.m., 11.
32 PIENTÁK Attila, Babits Mihály Arany Jánosról szerk., vál., sajtó alá rend. PIENTÁK Attila,
Bp., Eötvös Kiadó, 2003.
33 EISEMANN György, Mikszáth Kálmán Bp., Korona Kiadó, 1999.
34 T. SZABÓ Levente, Mikszáth, a kételkedő modern Bp., L’Harmattan Kiadó, 2007, 296-311.
35 BABITS Mihály, Esszék, tanulmányok i.m. I, 388.
36 Babits Mihály levelezése 1909-1911 sajtó alá rend. SÁLI Erika, TÓTH Máté, Bp., Akadémiai
Kiadó, 2005, 31.
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Pilinszky
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Czeizel Endre

Pilinszky János:
Én árva szörny,
kit páncél nyom
Lehetőségem nyílott az elmúlt években a költő-géniuszok sorsának kutatásakor kapott eredményeimet e hasábokon közzé tenni. Megdöbbenve érzékeltem, hogy gyönyörű költeményeiket milyen mérvű pokoljárások során vajúdták világra. Pilinszky
János sorsa sem kivétel.

Ki volt Pilinszky János?
Pilinszky János 1921. november 27-én született a Budapesti Bábaképző Intézetben,
és meghalt a Kútvölgyi Úti Kórházban 1981. május 27-én, 59 és fél éves korában.
Közepesnél magasabb termete (177 cm) és soványsága (átlagos súlya 70 kg körül
volt) aszténiás küllemet kölcsönzött neki. Arcának artisztikus vonásai pedig különleges férfiszépséggé tették. A haja szürke, arccsontjai szembetűnőek, csodálkozónak tűnő kék szemét árkok övezték, hangja a mutáló tizenévesekre emlékeztetett.
Fényképein a cigaretta szinte kötelező rekvizitum. Ahogy írta: 18 éves korom óta
mint nikotinista ismerem csak a világot. Napi adagja 30 cigaretta volt, noha gyakorta próbált leszokni e szenvedélyéről. Szeretett ágyban is dohányozni, egyszer el is
aludt cigarettázás közben, és paplanja kigyulladt. Rokonai korholására csak annyit
mondott, milyen jól hangzott volna a hírekben: Költő a máglyán. Belső feszültségének és depressziójának „öngyógyítására” az alkohol jótékony mákonyához is gyakorta folyamodott. Kedvence a cseresznyepálinkás feketekávé volt. Ő tudta, hogy
nem ez az igazi megoldás:
Részeg vagyok. Rosszul vagyok...
A két szoba közül melyik üresebb.
(Sorok, 1974)
Nem volt alkoholista, hiszen amikor iszákossága miatt kórházban kezelték, nem
voltak megvonásos tünetei, tehát jól megvolt nélküle is. Csak a két üres szoba között ingázott…
Kivételesen nagy költő volt, noha kevés verset írt. Huszonöt éves korában, 1946ban jelent meg első kötete, a Trapéz és korlát. A második: Harmadnapon csak 1959ben, harmincnyolc évesen, de a két időpont közötti tizenhárom év alatt csupán 16 új
verset írt. Alkotási képességét a külső körülmények is drasztikusan befolyásolták.
1949 után dekadensnek és vallásosnak ítélt költészete miatt hosszú időre hallga53
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tásra kényszerítették. Csupán az 1956-as forradalom utáni enyhülés időszakában
publikálhatott, de akkor is csak bizonyos újságokban. Élete utolsó hat évében, 1975
után, nővére halálát követően már nem is írt verset. Viszont a megjelent puritán, rövid, csak a lényeget kifejező verseivel megteremtette azt a „pilinszkys” költészetet,
ami géniusszá tette.

Miért volt olyan, amilyen?
Genetikusként csodálom Pilinszky János költő géniuszát, de szeretném megfejteni
ennek gyökereit. Őseinek ismerete talán segíthet ebben, ezért röviden bemutatom
a családfáját.
Az apai Pilinszky-ősök lengyel származásúak, az ottani történeti viszontagságok miatt menekültek Magyarországra. A nagyapa, Pilinszky Zsigmond katolikus
papnak készült, de később apja akaratának megfelelően hivatásos katonatiszt lett.
Házasságra sem gondolt, de barátai fondorlatos módon összeismertették a nála tíz
évvel fiatalabb Thury Ilonával, és neki nem tudott ellenállni, feleségül vette. As�szonya a jómódú és nagy hírű Thury család leszármazottja volt, hiszen ősei között
található a Várpalotát védő legendás Thury György kapitány is. Édesapja, Thury János az 1848-as szabadságharcban tiszti rangot ért el, a bukás után bujdosnia kellett.
Visszatérte után tanonc lett a Pozdech-féle haranggyárban, ahol annyira sikeresen
dolgozott, hogy elvehette a tulajdonos lányát, és később a haranggyárnak a vezetője
is lett. A cseh Pozdech József a XIX. század végén mesterlegényként vándorolt Pozsonyba, majd Pestre, ahol szerszámlakatosból harangöntő lett, és megalapította a
Pozdech-féle haranggyárat.
Pilinszky Zsigmond és Thury Ilona frigyéből öt ﬁú és egy lány (Ilona 6 éves korában meghalt agyhártyagyulladásban) született. Közülük a költő édesapja, Pilinszky
János fontos számunkra, de azért két fivére is említést érdemel. A legidősebb fiú,
ifjabb Pilinszky Zsigmond híres operaénekes lett, az 1930-as években a világ legnagyobb Wagner-tenoristájának tartották. Így a Bayreuthi Ünnepi Játékokon rendszeresen szerepelt, többek között Toscanini vezénylése mellett. Az USA-ban a Columbia Records vele készítette el a világ első Wagner-operafelvételét, a Tannhäusert,
szintén Toscanini betanításában.
Pilinszky Géza ugyancsak neves muzsikusként ismert: a Magyar Királyi Operaház zenekarának első hegedűse volt, majd Németországban hőstenorként lépett
fel, többször énekelt kisebb szerepeket Bayreuthban is. Végül brácsaművészként és
zeneszerzőként hasznosította zenei talentumát.
Idősb Pilinszky Zsigmond és Thury Ilona házassága válással végződött, a feleség
később férjhez ment, volt férje az esküvő napján, felindulásában agyvérzésben meghalt.
S most ismerkedjünk meg a költő édesapjával. Pilinszky János jogász lett, megjárta az I. világháború harctereit, meg is sebesült. Későbbi feleségét, Baitz Veronikát
a hadikórházban ismerte meg, ahol önkéntes ápolóként dolgozott. Viselkedése nagyon katonás volt, hivatásos tiszt apjának nevelési elvei és az ő harctéri tapasztalatai alapján. Postai főfelügyelőként – gyomorfekélye perforálódott – negyvenkilenc
éves korában halt meg.
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A költő édesanyjának, Baitz Veronikának katolikus ősei francia eredetűek,
Észak-Lotaringiából vándoroltak a Bánátba, ahol az ott élő többségi lakosság miatt
elnémetesedtek. Az anyai nagyapa, Baitz János, a Torontál vármegyei Kiskomlóson
dolgozott kádármesterként. Nagyon híres lett egyik találmánya révén: fából készített mosógépét még Bécsben is megvásárolták. Feleségül Martin Veronikát vette, és
hat német anyanyelvű gyermekük született. A két ﬁút korán elvesztették. A négy
lány közül Erzsébet, Veronika és Mária – szüleik korai halála után – tanultak meg
magyarul, majd Budapestre költözve nagy erőfeszítések árán, egymást támogatva
teremtették meg életfeltételeiket.
A legidősebb volt Baitz Erzsébet, aki vőlegénye halála után belépett a szerviták
magyarországi női rendjébe, és hamarosan őt nevezték ki rendfőnöknek. Ez a szerzetesrend gyermekmenhelyet és leány-javítóintézetet is fenntartott. A következő
lányt, Baitz Borbálát a családban Bébinek becézték. Őt azért nem említettem meg a
magyarul megtanuló lányok között, mivel csak egy-két szót volt képes kidadogni
magából, írni-olvasni sem tanult meg. Mai tudásunk szerint autizmusban szenvedhetett. A harmadik lány volt Veronika, a költő édesanyja. A Baitz-lányok sorában
Mária volt a legkisebb. Óvónőképzőbe járt, majd varrással foglalkozott, nagyon sokat tartózkodott apáca nővére intézetében.
Pilinszky János és Baitz Veronika házasságából két gyermek született: lányuk,
Veronika és ifjabb János, a leendő költő. Az autista Bébi, Veronika húga két gyermekének megszületése után, náluk lakott, ellátta a házimunkát, nagyon jól főzött, és a
gyermekeknek amolyan pótanyjuk és játszótársuk lett. Baitz Mária nem házasodott
meg, ő lett a kis Jancsi keresztanyja, felnőttkorában is ő viselte gondját, mosta és javította ruháit, de még napi ügyeit is intézte. Mivel ő is apáca nővére intézményében
lakott, a kisfiú is sokat tartózkodott náluk, életre szóló élményeket szerezve.

A családfa tanulságai
A költő ősei is jól jelzik a Kárpát-medencében történő folyamatos génkeveredést,
hiszen a lengyel Pilinszky-, magyar Thury-, cseh Pozdech-, francia Baitz-ősök génjei
a költőben amolyan színes kavalkádot képeztek. Hasonlóan tehát a szlovák szülők
gyermekeként világra jött Petőfi Sándorhoz és a román apa fiaként született József
Attilához, Pilinszky János sem igazán magyar származású. S belőlük magyar költőgéniuszok lettek!
Pilinszky János személyiségét – a családi gének mellett – a gyermekkorában ért
családi hatások is döntően befolyásolták. Egyrészt szüleinek hatását tükrözi költői
vallomása:
A félelem s az álom
volt apám és anyám.
(A többi kegyelem, 1971–1972)
Pilinszky János szerint: Apám civilben is első világháborús katonatisztnek tűnt… egy
tömbből faragták, ami egyszerre magyarázza jóságát és időről időre kirobbanó brutalitását…
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Engem tiszta erőből, válogatás nélkül ütött. Ökléről azóta is sokszor álmodom, úgyis, ahogy
összetört, és úgyis, ahogy ügyetlenül megnyílva igyekezett összerakni egyetlen darabbá,
olyanná, amilyenné én akkor már réges-rég nem tudtam összeállni. Sőt, a családtagok
emlékezete szerint még lányának rosszaságát is fia megverésével torolta meg, mivel
lányára nem akart kezet emelni.
A családi krónika arról hallgat, hogy az édesanya miért engedte át gyermekei
nevelését nővéreinek. Talán ebben depressziós kedélye is szerepet játszhatott, hiszen ezt mindkét gyermeke örökölte. Veronika öngyilkos is lett, de a költő életét
is megkeserítette szélsőséges kedélye. A kisfiú számára anyja ezért inkább csak az
álmot jelentette.
Másrészt az őt nevelő nővérek mély vallásossága is bizonyára hozzájárult a költő
istenhitéhez. Kisfiúként sokat tartózkodott Baitz Erzsébet intézetében, az ő és az
ugyancsak ott lakó Baitz Mária prűdsége is hatással lehetett rá. Például a szervita
nővérek emlékezete szerint számára a meztelenség bűnös dolognak tűnt: nem engedte meg nekik hálóinge levételét, és a festményeken a ruhátlan angyalok felháborították.
Veronika nővére természete éppen ellentétes volt a kisﬁú hallgatag, szerény, vis�szahúzódó személyiségével: Nővérem egy sellő szépségével uralkodott felettem, miközben
én az alávetettség nyugalmával végül is oly zavartalanul növekedtem fel védnöksége alatt,
akár egy üvegházi növény, amely különben elpusztulna. Élni alig éltem, de a hidegrázásig
érzékeltem mindent, amit velem tettek, s főként, ami körülöttem történt. Ebből adódóan:
Az én hibám nem a túlzott önállóság, hanem sokkal inkább az önállótlanság volt. Igazából
önálló csak írásaimban voltam, akár a legnagyobb kockázatok árán is – és helyesen. Nővére
öngyilkossága újabb sebet ejtett a költő lelkén, amit csak súlyosbított, hogy ő találta
meg tetemét. Ezt követően, 1975-től kezdett intenzíven inni, és mint utaltam már rá,
verset sem írt többé.
Említést érdemel még a Pilinszky család több tagjának zenei talentuma. Két Pilinszky nagybácsi neves muzsikusként ismert. Az apai nagymama, született Thury
Ilona második házasságából származó két gyermek is muzsikus lett. A költő nővérének a fia, tehát unokaöccse (Kovács Márton) is zenészként dolgozik. Pilinszky
Jánost gyermekkorában a zene nem érintette meg, pedig jó hangja volt, és szerepelt
az iskolai énekkarban is. Tanították zongorázni, de komolyabb siker nélkül. Felnőttkorában viszont az 1960-as évektől a zene legfontosabb szellemi élvezetévé vált.
Különleges hatást keltő versmondásában sajátos orgánuma is szerepet játszhatott.
A genetikus azonban elsősorban Pilinszky János költői géniuszának eredetét kutatja. Pilinszky János is tudta: …az én formám is a génjeimben van megadva és a forma
képes létrehozni azt az egyént, azt a tartalmat, amit… egy mű megtestesít. A genetika
tudományának azonban ennél konkrétabb magyarázatra is szüksége van. Pilinszky
János kivételes költői adottságaira is, mint a többi költő-géniuszéra, a gejzír-modell
a jellemző: a semmiből jött (hiszen őseiben a költői tehetségnek nyoma sincs), az
egekbe emelkedett, majd kihunyt (ez, gyermeke nem lévén, nem is igazolható, de
nővérében és annak gyermekeiben sem mutatkozott meg a költői tehetség). Mindez
látszólag a genetikai eredet ellen szól, pedig egyfelől a tizenéves Pilinszky Jánosból
is úgy tört ki ez az adottság, mint a vulkánból a láva, Ady költészetének megisme56
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rése után. Másfelől családtagjai és pedagógusai közül senki sem serkentette költői
pályaválasztását. Sőt, amikor ezt bejelentette családjának, rendfőnök nagynénje fel
is pofozta…
A genetikai betegségek döntő többsége is egészséges szülők gyermekeiben fordul elő. A 25 000 génpárunk között hordozunk mintegy öt olyan hibás gént, ami
betegséget okozna, és öt kivételes adottságért felelős gént. Ezek hatását a génpár
másik tagja elnyomja, ezért hatásuk „lappang”. Ha azonban véletlenül olyan nő
és férfi nemz gyermeket, akik a kromoszóma azonos helyén hordozzák ezeket a
hibás vagy szokatlan géneket, akkor 25%-os eséllyel ők gyermekükbe ezeket átörökíthetik. S ilyenkor, ahogy szokás mondani: derült égből villámcsapásszerűen beteg
vagy géniuszpalánta gyermekük lesz. Minden ötezredik szülőpárban fordul ilyen
elő, és feltételezésem szerint ilyenek lehettek Pilinszky János szülei.
Pilinszky János költészetére azonban a nevelőanyjának számító Bébi autizmusa
is hatással volt. Ezt maga a költő is felismerte: …ő volt legtöbbet velünk… egy nagyon-nagyon redukált nyelvet beszélt, talán szegényesebb nyelvet, mint a gyerek… azt a
néhány szót viszont, amit mondott, azt rettenetes intenzitással mondta… Én az ő nyelvét
beszélem, valójában az ő félig artikulált dadogása az én anyanyelvem, költészetem forrása.
Személyiségünk alakulásában a szüleinktől örökölt gének csak azt az adottság-birodalmat teremtik meg, amiből – a minket ért külső hatásokra – képességeink később kialakulnak. A külső hatások között különösen nagyon fontosak az agyunkat
korai fejlődése során ért benyomások, mivel ezek öntudatlanul vésődnek belénk,
meghatározva későbbi életünket. Pilinszky János költészetére ezért lehetett döntő
hatással nevelőanyjának autisztikus nyelvezete.
A géniuszok sajátos személyiségének másik gyökere szélsőséges kedélyükben
keresendő. Pilinszky Jánosra is jellemző volt a mániás-depressziós kedély. Volt,
amikor mániás, lázas ihletettségben alkotta meg sajátos nyelvezetű költeményeit. Ő
maga így jellemezte ezt az állapotát: …elkapott a gépszíj! Gátszakadásszerűen megindultam; már elkapott az írásnak az a „megismerő” láza, ami… villámütésképp megszáll; délután kezdtem írni, és reggel ötkor arra eszméltem, hogy már süt a nap; túlpörög az agyam;
ilyenkor az volt az érzése, hogy részeg, és aludni sem tudott. Az ilyen izgalmi állapot, feszültség oldására a cigaretta kitűnően alkalmas, de időnként az alkohol is
segíthet. Az agy túlzott intenzív igénybevétele az idegrendszer kimerüléséhez vezet, amit a művészek alkotói válságként élnek meg, mivel írásra képtelenek fáradtságuk, szellemi bénultságuk, depressziójuk miatt. Megint Pilinszky Jánost idézem:
…rettenetes és már-már meddőnek tűnő erőfeszítések; robbant sokkszerűen a depresszióm;
rettenetes érzés volt „visszacsúsznom” a depresszióba. A Naplójában olvasható 1964. június 10-én: A tegnap éjjel romokban talált. Nem tudok írni többé… Ezzel magányos életem
csődbe jutott, de azt is mondhatom, hogy már semmi se takarja el, állja el a halálomhoz vezető
utat. Erre volt is családi hajlama, elég nővére tragédiájára utalni: Hordom a közös keresztet Erikával. (A családban így nevezték Veronika nővérét.)
Mindezek – véleményem szerint – levezethetők őseinek és gyermekkorának ismeretében, és talán jobban érthetővé teszik költészetének gyökereit is. Van azonban
sorsának egy olyan tragikus vonulata, amit megint csak ismerni kell Pilinszky János
életének és költészetének értelmezésekor.
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Nemi orientációs eltérése
Tizenéves korában szembesült azzal az alkati adottságával, amire egyik versében
is utalt:
Csupán titkának természetét sejtem.
Ma már gyanítom, ez az egyetlen rossz.
Lehetek gyilkos, homoszexuális, …
(Kenyér, 1974)
Erről második feleségének, Ingrid Ficheux-nak is vallott: sokáig gondolatban, tehát
a vonzalom szintjén a férfiak érdekelték. Hat-nyolc éven át szerelmes volt egy férfiba, aki nem is tudott erről. E homoerotikus vonzalom azonban kínzó volt számára
vallásossága miatt, ezért bűnösnek érezte magát. Éppen ezért küzdött ellene, meg
akart felelni a társadalmi elvárásnak és istenhitének.
A zsidó származású Márkus Anna festőművészt 1953-ban ismerte meg, és 1955.
október 12-én polgári házasságot kötöttek. Néhány hónap múlva azonban elváltak,
amiben a költő latens nemi orientációs eltérése, illetve ezzel kapcsolatos nemi elégtelensége játszhatott szerepet. Felesége 1956-ban Párizsba emigrált, és Anna Mark
néven ismert művész lett.
A költő 1970-ben találkozott először a házas Jutta Scherrerrel, a Párizsban tanító,
német származású vallástörténésszel. Viszonyukról kíméletlen őszinteséggel vallott egyik versében:
Rühes ebek, vérzünk a párnán.
Gyönyörűek vagyunk.
Azután csak ügyetlenek…
(1970. december 22., 1975)
Pilinszky szerette volna kapcsolatukat rendezni, de mivel Jutta Scherrer nem volt
hajlandó Magyarországon élni, komolyan foglalkozott a disszidálás gondolatával
is. Viszonyuk később megromlott, mégis szakításuk után a költő 1976 februárjában
idegösszeomlással kórházba került.
A költő a gitárművésznek készülő Ingrid Ficheux-t Párizsban ismerte meg 1978ban. A huszonéves nő és az 57 éves férﬁ azonnal egymásba szeretett. A lány is különös személyiség volt, dadogott, és gyakorta szenvedett depressziói miatt. Egymásra
találásuk után vállalta Magyarországra költözését, 1980. június 22-én volt egyházi
esküvőjük. Pilinszky János azonban 11 hónappal később meghalt.
Pilinszky János szeretett volna gyermeket, éppen ezért sokat foglalkozott az
örökbefogadás gondolatával is. Sőt, már előkészítette egy kislány adoptálását, de
végül nem volt türelme és energiája a bürokratikus út végigjárására.
Pilinszky János nemi orientációs eltérése, illetve ennek következményei jól érzékeltetik a homoszexuális férfiak sorsát. Az 1990-es években a homoszexuális hajlamért felelős géneket is azonosították az X nemi kromoszómában. Ezek az anyákban
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lappangnak, de ha átörökítik a fiukba, akkor bennük az Y nemi kromoszóma nem
képes hatásukat elnyomni, és e hajlam megnyilvánul. Ők erről tehát nem tehetnek,
mint ahogy arról sem, hogy milyen vércsoporttal jönnek a világra.
Az ilyen veleszületett hajlammal megvert fiatalemberek előtt két lehetőség áll –
és mindkettő rossz. Az egyik, hogy vállalják homoszexualitásukat, kitéve magukat
a társadalom többsége megvetésének, szélsőséges esetben még a „mocskos buzi”
megbélyegzést is el kell viselniük. A másik, hogy küzdenek ellene, és megpróbálnak „rendes” férfiak lenni. Mint tette ezt Pilinszky János is. A következményt Vajda
Miklósnak sírva vallotta meg: Az én szerelmi életem egy sivatag. Egy nagy semmi. Élete
e tragikumát versben is megfogalmazta:
És egyedül a feneketlen ágyban,
És egyedül a párnáim között.
Magam vagyok az örökös magányban.
Ezt az érzést fejezte ki: Én árva szörny, kit páncél nyom verssorával is.
(Életfogytiglan, 1975)

Zalaba Zsuzsa

Nem fordul meg
pincesorok közt alkonyodik a vándorokra
koccint a két öreg
kutyámmal ballagok tovább egyszer se fordulok meg
ugyanaz a súly kétszer nem húzhat le a kút fenekére mondja a hang
afféle láthatatlan társ
élhettünk mi már felcserélt szerepben
lehettem visszhang egykoron
sebhelyes arcú a hold is
nap csókjáról álmodó barom
elém szökken árnyam
múltam a holnapom
megszületek majd egy napon
tiltott csillagon
szárnyaim mellém terítik
itatnak kehelyből
lágy eső vizéből
hófehér ingem szabják majd
porba rajzolt gézből
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Vörös István

Visszhangpróba
„eső, eső, moss el engem,
bánat sajog a szívemben,
omladoznék puha röggé,
foszladoznék futó köddé”
Lator László: Hangpróba
László, László, Lator László,
ne válj még el a világtól,
ne omladozz puha röggé,
ne foszladozz futó köddé,
élj még kicsit – vagy örökké,
élj még soká, bő tíz évig,
verset még jó párat készíts,
vagy az eső hozza, hozza,
azt kopogja ablakodba!
Az ihletet ne keressed,
híven szolgál az öregnek,
amit te tudsz, más nem tudja,
hogy mi is az útja, módja,
szavakból egy kis világot,
bokrot; gallyat, mit levágott
egy női kéz, s vázába tett,
apróságban a lényeget,
összerakni, megformálni,
észrevenni, nem tanári,
ahogy beszélsz, s nem költői,
ahogyan írsz, feltöltődik
az olvasó, de őrlődik,
ne mosson el soha eső,
legyen csendes, őszi idő,

vagy ha tél van, hát havazzon,
üljön cinke deres gallyon,
süssön a nap, játsszon a fény
lilát, kéket az ég hegyén,
és az árnyék kavarogjon
fák alatt a havas úton.
Kell még néhány nap öröklét,
megfogom az idő öklét,
sose sújtson, simogasson,
sok rosszat tett, most kimondom.
Kint a kertben tegyen rendet,
vagy vallja be, hogy az nem megy,
összedúlni, tönkretenni,
tudománya sajnos ennyi.
Hulljon a hó, legyen nagy tél –
stoptábla a végtelennél.

(Egy régi könyv jön)
Ha tény se lesz az egykor volt valóság,
s a lélek belvárosa is piac,
bőröd alatt nem zsír van, de adósáv,
akkor az öncsalásra módot adsz,
s egy rossz üzletre buzgón bólogatsz.
Aki börtönbe juttatja adósát,
azt példaképül állítja a jóság,
és minden békéltetést elhalaszt.
Ha csak piac a lelki élet is,
ha eladó a szép, és hirdetik,
ha rátalálsz a pult alatt a jóra,
akkor inkább a könyvesboltba indulj,
ott az se számít, hogyha nincs új,
egy régi könyv jön majd neked kapóra.
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Vörös István

Nem elég megváltásra
Nem elég észrevenni,
de gondolkodni kell.
Sem közönyösnek lenni,
kell még sok száz fafej?
És nem elég mesélni,
a mese bírjon el
sok mindent, ami égi,
mert ez csak a siker.

Nem elég megváltásra
várni nagy csendesen,
tudni kell, mi az ábra,
lenni biztos helyen,
tenni, mi nem elég, ám
következetesen,
gyorsan ütni, mint a villám,
hogy néha tűz legyen.

Nem elég józan lenni,
a víz nagyon hideg,
nem elég részeg lenni,
a bortól a fejed
most kezd csak ébredezni:
micsoda rémület.

Nem elég föllázadni,
a lázat bírni kell,
de ötven fok is mennyi,
hogyha a vég közel?
Csak az, ki újrakezdi,
és számol a régivel,
ő tudhatja élvezni,
s nem vele veszni el.

Nem elég megrendezni,
el is kell játszani,
a tétje persze semmi,
vannak barátai,
a tettet véghezvinni,
és célja, álmai,
nem elég csak kérdezni,
vissza kell váltani
a kételyt és letenni –
művésznek látszani.

Kisteleki Dóra illusztrációja
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Csontos Márta

A nagy konténer
Az ősz konténerének nincs
fedele, adományát szórja az
utakra, vérrel festett, aranyba
mártott vers-levelek kavarnak
a szélben, s a láthatatlan tintával
írt szöveten még olvasható az
üzenet, még láthatók az Égi
Köztisztasági Vállalat ablakai,
ahogy a nagy üstben komposztálódik
az élet, lassan oldódnak a színek
és a hangok a térben, mint a
tabletta egy pohár vízben, mely
elveszíti eredeti lényegét, s a
formát már nem láthatod, nem
marad más, csak együttműködés
az anyaggal, – érdekszövetség.

Varga Imre

Egy jambus
gödréből
Megbillen. Vele a sík is.
Csúszik, és omlóban lefele
egy jambus gödrébe fordul bele.
A csont vele, a fű vele;
a görgeteg bőrrel, kővel van tele.
Akkora kopár tere nyílt neki,
hogy a versláb most ki nem lépheti.
Szurok csorgása, sötét sávjai
között derűnk hány fényjele!
Gödre alján közösen: nappala, éjjele.
A szín. A forma. Alárobajló képek.
A borzalmasak, a tépettek,
a hamvasak, a szépek.
A láthatók, a kontúrok elégnek.
Magukat hajszolva
s végül erőtlen a fűre,
sárra, kőlapokra rogyva.
Amiből a zöld s a lomb hullámai.
S erről már nincs mit mondani.
A madárhangok, az erdő szavai.
De ez már túl a ritmuson.
A jambus gödréből kifolyt,
s leszakadva, ahol csend a hangja;
a lüktetés ezután a víz sodrása,
a szél futása, a kórók álomi trappja.
Rángó fonál, zengő húr,
szálas a fény. A lüktetés
tágas terébe hull.
Történünk tovább,
folyton mozdulatlanul.

Majd jön a Nagy Ürítés, ahol
a betolakodó nem fedi fel valódi
lényét, tovább bitorol téged,
láthatatlanul, s a szög nem bújik
ki a zsákból. Közben a fényfaló
őszben besurran falaid közé az ellentábor, közel vagy a célponthoz,
de tudod, nem érhetsz el oda,
nem tudod átvenni az irányítást.
Gyártáshibás maradsz, rés van
az adatbázisodban, gyarapodik
rajtad a hibakereső lenyomata.
Nem engednek az ajtónállók,
nincs érvényesíthető szervizkönyved, nem engednek besorolni
garanciális javításra, – a túloldalon
meg egykedvűen nézik, ahogy
a berozsdált pórusokon
csöpög belőled az élet vize.

2018
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Hekl Krisztina

Merülés

Vannak napok, mikor felhorzsol a reggel,
hallom, a szomszéd megereszti a csapot,
fönn porszívó búg, az utcán kukát húznak,
az asztalon kábelek, gépek, monitorok.
Szobám falán steril ecsetvonás a fény,
az élet odakinn közömbösen pörög,
lepedőmön lázas foltok, éjjel lever a víz,
szitálnak rám tompa, bágyadt ködök.
Az agyam mélyére, a szemhéjam mögé
mennék vissza, a sötétbe, lassan süllyedek
oda, hol az ember azt mondja, mit érez,
hol még enyém a világ, hol még bárki lehetek.
Öntudatlan tenger moraja zúg fejemben,
támlának dőlve nyitom az ajtókat,
szél kavarja a vizet, karom széttárva,
felszínre áramlik a sok bukott kacat.
Testemen átfolyik a világ, csend lüktet,
hallom, a szomszéd elzárja a csapot,
fulladás fojt, a gépfalak összenyomnak,
félek attól, milyen kevés vagyok.
Kisteleki Dóra illusztrációja
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Filip Tamás

2021

Megtörténik
Vitorlák duzzadó szélben,
még egy helyben áll a postahajó.
Várunk, mint gyűrött
ing a vasalásra, mondataink
oly lassan közelednek.
Valahol itt lakunk mi is,
de most nem vagyunk otthon.
Valaki szent lesz, valaki boldog.
Talán nem is akarjuk, de
a tekintetünk és a tudatunk
meglobogtatja a valóság
fátylát a látszatok felett.
És megtörténik, ami
eddig elmaradt:
fénnyé válnak a kövek,
esővé az utak.

Szauer Ágoston

Művészetfilozófia
Sok lesz a képhez egy világ;
ég, föld egyformán van jelen.
Az alkotás egy részt kivág —
a keret legyen jó helyen.
2021

Novák Valentin

Eposztöredék

2013

Kő kövön már nem.
Sókristály sókristályon.
Enyészet épül.

Balázs-Piri
Balázs
hagyatékából
(Külön köszönet
Papp Lászlónak,
a váci Modern
Művészeti
Gyűjtemény
alapítójának.)
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Bíró József

Sergio Leone… –, hogy
mérhetetlen szomorúsága
naplemente
múltán

:

mégis
mindenkor
fokozottan változékonnyá

:

fénytől
félúton

:

hozzáillő

2019

Jimi Hendrix emlékére
könnyei meg csak úgy kétség nélkül peregnek
hosszú idővel azelőtt nagy szegénység persze
meglepő hasonlóságok igaz máris más
álomgyötörten hozzá mégsem akkorra
„night bird flying”
bármely helyzetben

if
2020
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Tőzsér Árpád

Europé földje
Nem-versek Európa múltjáról-jelenéről
Bevezetés
Elvénült Európánkról szólok, magam is vénen, néha
helyette, többször róla – immár gyermekeinknek. Afféle síron túli emlékiratszerzőként déd-Európánk néhány jeles eszméjét-téveszméjét, életének jeles és kevésbé jeles tetteit, pillanatképeit, képtelen pillanatait
kívánom összefogni – ezúttal nem sejtelmes poétikai
deklinációkban, hanem célratörő prózában. Apokrif
emlékiratot írok hát, mintegy Europé nevében. De
nem végrendeletet. Mert hogyan is lehetne bármit elrendelni a majdani túlélőknek, a – 30 °C-nál is zöldellő
antarktiszi zuzmóknak, s az emberre halálos sugárdózis kétezerszeresét is kibíró Deinococcus radioduransnak!
– Szövegeim tizennégy sorosak, azaz annyiban
azért versek, hogy a szonett-tér teherbírását mérik.

Thébai
A thébai mondakör afféle ókori „bűn és bűnhődés”-történet.
Théba lakóinak sokszoros a hübriszük: egyrészt azért kellett
bűnhődniük, mert városuk alapítója, Kadmosz nem teljesítette az apjának, Agénór királynak tett fogadalmát, s nem
kereste meg elveszett húgát, Europét, másrészt a származásukkal volt mindig bajuk, mert hisz jól tudjuk, hogy őseik
„sárkányfog-veteményből” keltek, s folytathatnánk a sort
Oidiposz apagyilkosságával és saját anyjával történő tragikus nászával – egészen a város teljes pusztulásáig, de egyelőre elégedjünk meg annyival, hogy ez a vég már nem a mítoszok képlékeny világában történt (melynek varia-hasonlataival minden kor egyformán bebútorozható!), hanem Európa
írott történetében, akkoriban, amikor az athéni demokrácia
élet-halál harcát vívta a „harminc zsarnokkal” és Spártával.
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Trója
Cherchez la femme! Keresd a nőt! Ez ógörögül úgy hangzik, hogy:
Szép Heléna, Menelaosz, Parisz, Trója. Ki ne ismerné az Íliászt? Parisz, a trójai királyfi (visszaélve Menelaosz spártai király vendégszeretetével) megszökteti Szép Helénát, Menelaosz gyönyörű feleségét,
s magával viszi Trójába. Erre Agamemnón, Menelaosz bátyja hatalmas
görög „koalíciós” sereggel (mondanánk ma) Trója ellen vonul, s porig
rombolja a várost. Történészeink másként látják mindezt (szerintük
a görögök által megszervezett hadjárat célja a trójai kereskedelmi
hegemónia megtörése volt), de ez mit se változtat a tényen: az igazság legszemléletesebben mindig a fikciókban mutatkozik meg. Ez az igazság esetünkben a következő: mindig is léteztek megcsalt férjek/feleségek és hűtlen asszonyok/férjek, s az ebből következő konfliktusok
sokszor jártak családi/társadalmi földindulásokkal. (Trója-Truva ma
török városka, de mellette a régi Trója romjai a Világörökség része.)

A „harminc zsarnok” és Szókratész
Szókratészt Periklész Athénjának demokráciája szülte, valóságosan is, „szabadgondolkodóként” is. Bölcseletének alaptétele csaknem megegyezett a nála bő kétezer évvel fiatalabb Descartes-éval: Mindenben kételkedni kell! Azaz a világfolyó
későbbi kanyaraiban a mai igazságok ellenkezője is igaz lehet, a mozgás épp az s
ellentétek örök harca. Ezt viszont már a Szókratésznél kb. száz évvel idősebb Hérakleitosz is tudta. Mit nem tudott Szókratész? Azt, mit Descartes ideiglenes etikának nevezett: ne változtassunk addig a régi erkölcsi törvényeinken, míg újakkal nem
helyettesítjük őket. A jó emlékezetű Periklészt követő „harminc zsarnok” egy része Szókratész tanítványa volt (így például vezetőjük, Kritiasz, akit Platón műveiből mint történészt és afféle földrajztudóst is ismerhetünk) – ők úgy vetették el a
periklészi törvényeket, hogy nem helyettesítették őket újakkal. A káoszban a halálos ítélethez elég volt egy feljelentés. A „harmincak” uralmának maga Szókratész
is áldozatul esett: egy ellensége azzal vádolta be, hogy a fia az ő hatására züllött el.
A filozófust az „ifjúság megrontójaként” ítélték halálra. Részben a tanítványai.
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Zalaba Zsuzsa

Xanthippé
Xanthippé a végsőkig fel van háborodva:
„Hogy jön ez a félkegyelmű Szókratész ahhoz, hogy kijelenti, az élete az övé, s akkor vet neki véget, amikor akarja, s hogy
az ember ezzel is több az állatnál? Hetethavat összehord a testről, a lelket megrontó tulajdonról, de az meg sem fordul a
fejében, hogy ő meg tulajdonképpen az én
tulajdonom, s ha menekülés helyett az önkéntes halált választja, engem lop meg! A
börtönszobából is azért küldetett ki, hogy
ki ne üssem kezéből a méregpoharat. De
csak jöjjön haza, tudom, istenem, megbánja, hogy nem a száműzetést választotta!”
Részlet egy fiataloknak szánt,
készülő történelmi
képeskönyvből

A KiÚT

parazsat ont az ég szeme
lassan hevül a torony belseje
ki az ki tüzet őriz
látod-e
a tikkadó csendet
hallod-e
madaram begyében sörét
üvegszilánk
mindenség bugyrain lélegző zsák
lepkeálom
tán abban huhog az ébrenlét
Pinokkiókká vált emberiség
bölcsőt fejfát farag

Zalaba Zsuzsa

A megálmodottak
végtelen lelke után sír
mert gyermek ő
rólunk csak álmodik a Teremtő
s mi lám-lám
azt hisszük
létezünk
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Tépő Donát

Veracruz visszavár
A karját borító pihéken gyámoltalanul döfi át magát a felkelő nap lándzsája, nézem,
ahogy rezzenéstelenül tűrve alszik tovább, elfigyelem a lecsukott szemhéjak mögötti
apró rángásokat, az arca szelídségét – gondolom, nem most kellene elmennem. Az
igazán elsőrendű kérdés mindig az, hogyan bánnak velünk embertársaink, és mi hogyan bánunk velük, ennek szellemében tehát egy utolsó csókot lehelek a homlokára,
beszívom a haja tövéből áradó illatot, azt a levenduláéhoz hasonlatos saját szagát,
amit hónapok óta csapolok magamnak megrészegülten, és akkor most (még egyszer
utoljára) jól megnézem ezt a testet, ezt az arcot, és mint megszakított felkínálkozások
után felszított vágy, úgy támad fel bennem az elviselhetetlenségi érzés.
Minden arcon egy bizonyos indíték vagy tartalom kifinomult tükröződése látszik,
az övé alvás közben sima és beláthatatlan, ernyed rajta a megnyugvás, hogy talán
még az álmait is bearanyozza, én legalábbis szeretném ezt hinni, arra meg nem is
gondolni, hogy vajon az én arcom eközben mit mutathat, milyennek látszik… Eleve
ott sínylődhet rajta a pusztítás, a civilizáció mártírjaként elszenvedett marginális szerepből barázdált közöny – hiába, letiport az idő – csakhogy a ráncok mögött most már
ott kell lennie a meghitt vallássá mélyülő néma önérzetnek, meg (mondjuk) most épp
annak az odaadásnak is, amit iránta érzek. Mégis indulok, a késztetés örök, feltartóztathatatlan, senki nem él a földön, aki nem tudná elfeledni önmagát, szóval először
is felkelek az ágyból, halkan, mint a pumák a prérin, mert az itt a préri, most ébred,
korán szüli a szemérmetlenséget, amit ma is arannyal fognak megfizetni. Mindennap
vadászol és vadásznak rád, – modas modernas – avagy ilyenek ezek az új idők, így mennek újabban a dolgok – de valójában már a fehér ember Krisztusa előtt is így mentek,
nem csoda. Az ember annyi igazságra tehet szert, amennyit csak van bátorsága megközelíteni, ez a város pedig Babilon és Árkádia egyszerre, van mit hát keresni. Nézz
körül, nézd meg, hova kerültünk, a Föld sorra szüli a teret nekünk, és mi laposan
kúszunk, cseroki asszonyok leleményességével haladunk, kúszunk tovább és megnézzük, mit tudunk csinálni a gyémántokból, Barbária ez leginkább, én mondom,
Barbária, jóság és szolidaritás nélküli világ, amelyben az egyén már képtelen alkalmazkodni a változásokhoz, ezért egyetlen tömegmasszává tömörödik. Vademberek
ezek. Többségük itt is az igazság nélkül hal meg, csakúgy, mint máshol, de az egyre
sekélyesebb gondolatokkal kibélelt szénmolekuláknak eme halmaza ugyanolyan jól
irányítható és befolyásolható, mint bármely más kontinensen. Jut eszembe, ne felejtsem el, hogy a meghekkelt oltási adataimat frissítenem kell, amint lehet (a tegnap
este vásárolt venezuelai EÜ-kód teljessé nyitotta az utat előttem, hát indulok, hogy
levágjam a sárkány fejét).
Állok felette, szétbámulom az arcát, az enyémen birtokló mosoly, a nap most már
csaknem eleven fénnyel világítja meg a tárgyakat a szobában, és tényleg mennem
kell. Mi lesz, ha felébred és megkérdezi, hogy tekerjen-e egy ropit a reggeli előtt, mire
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én nem válaszolok, nem mondom, hogy persze, akkor én meg főzök egyet a tegnapi
zaccmaradékból, nem válaszolok, mert már rég a határ felé tartok valami háromszázötvennel szakító vonattal, amelyre simán felengednek a hamis EÜ-chipemmel – Hölgyeim és uraim, a következő megálló Guatemalaváros!
Ha most kellene meghalnom, örömmel halnék meg: amit elértem, vagy amit másokért és magamért tettem, az már elégséges tett, ennyi idő alatt én már mindent megmutattam magamból. Segítettem, fogtam, tartottam, beszéltem helyette, odaadással
viseltettem, megtettem neki, kitartottam, átestem rajta, ott voltam, szelíden és puhán,
leküzdöttem, tapasztaltam, számítottam, nekik, velük, veled, neked - ott voltam melletted, s (mint mindenki) az életem egy részét arra tékozoltam el, hogy megfeleljek a
belém helyezett várakozásnak. Ott voltam melletted, jó lenne most ott lenni, mégis
menni kell, menni egyedül, itt hagyni ezt a ’több mint viszony, kevesebb mint szerelem’ érzést, még akkor is, ha tisztában vagyunk vele, hogy mindig akad valami, amit
a választás percében még nem tudunk vagy tudhatunk.
De mindegy is.
A világ, amelyben élünk, egy koholmány. Egy vidámpark, amelyben már semmi
sem vidám. Ennek ellenére néhányan mégis azon vagyunk, hogy azzá tegyük, az
akaratom valahogy mindig megoldja, hogy derűssé tegyem magam, így hát felrakom az igazgyöngy nyakkendőtűmet, és az épület kovácsoltvas kertkapuján át kiszakadok boldogságom tejüvegbúrájából, s egyben elhatározom, hogy elkövetkező
utam mentén kizárólag karikatúra-nyelvezetet használok odakint, bárkivel beszélek,
bármerre is keveredem. Utcák, terek, a villamossínek, melyek tigriskaromként tépik
fel márványváros háztömbsorainak malterhúsát, hatolok beljebb, egyre beljebb, ez itt
napraforgóország, ahol nincsen nap, és a felgyülemlett feszültség méhkasdongásként
zúg a fejekben. Az égről eltűntek a fehér hasú fellegek, bűntudat nélkül, kövér felhők, homokmezők a városok nyomában, városok meg sivatagok, kiszáradt tavak helyén oltóközpontok, vegyvédelmi ruhagyárak, az esti égbolton pislákoló csillagok alá
pöttyözött pislogó vörös fények, nappal a felperzselt szentjánoskenyérfák folytonosan visszahulló pernyéje, amely kora estére okkersárga mérgező porfelhőket képez.
Reggel. (Veracruz.)
A pillantások már az első sarkon keresztezik egymást, hatolok hát beljebb, egyre
beljebb, az utca bomlik alattam, bennem meg szétárad a magány, ahogy egyre távolodom a lakástól, távolodom tőle, de így sima az arcom már, és elfogadom, hogy
kaptam vele ezt a pár hónapot, és ennyi, próbálj meg csak erre emlékezni. Végeredményben senki nem adhatja oda magát teljesen egy másik embernek, ez illúzió,
szeretkezés közbeni ábránd.
Veracruz. (Egészen reggel.)
Az utcák egyre hosszabbak lesznek, halott kirakatok helyén online rendelési felületek reklámjai, szépen sorban, egyformán, rendszertelen diszpozíciójuk megtépázott zongorabillentyűt idéz, egy fickó lazacszínű zakóban prédikál a könyvtár előtt
a maradék mahagónifák árnyékában, de pár tucat érdeklődőn kívül senkit nem érdekel. Ráfordulok a vasútállomás utcájára, amelyet (csakúgy, mint minden utcát és
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minden intézményt, és egyáltalán bármilyen építményt a városban) P. Diaz elnök
nevével fémjeleznek – áldott legyen minden tömeggyilkos. De ilyet nem mondunk,
a politika szent, a döntések megfellebbezhetetlenek, a szükség törvényt bont, és ha
az uralkodó osztály mohó profitvágya úgy ítéli meg, hogy a szellem korlátozza az
akaratot, akkor azt kordában kell tartani, főleg most, hogy a technika elárulta az
emberiséget és nászágyukat vértengerré változtatta. Ideák, eszmék, beteljesületlen
pillanatok.
A Diaz sugárút betorkolló sétányán egy guayabafagylalt-árus lármázik a megan�nyi hömpölygő boldogság, vidámság, büszkeség, kétségbeesés, szorongás, megalázottság, vágyakozás kereszttüzében, amelyet az őt körülvevő arcok sütnek rá. És az
arcok egyre fiatalabbak lesznek, valami tautológus lehet ez is, hiszen folyton ugyanazt a két sort replikázza: sosem láttam még, és ő sem látott engem – bár szinte már hetente cserélődnek ezek a kamaszok ezeken a posztokon, váltják egymást, míg szüleik
a kórházakban teszik ugyanezt. Kamaszok, akik idejekorán munkára kényszerülnek
– máskülönben ki tartaná el a család megmaradt tagjait, ki tartaná meg a társadalmak
roskadozó pilléreit? Az öregek és a gyengék már elhullottak, és sokan az egészségesek közül is; úgy mondják, ez benne van a pakliban, mikor az ember végső megoldásokra kényszerül (kamaszok kiszáradt gyékényeken ülve, korianderleveleket rágcsálva árulják portékáikat) – sohasem szerettem a guayabafagylaltot.
Az árus árgus szemekkel néz rám, vastagon saslat, hogy akarok-e venni a színes
krémből, langyos szellő kél, már nem látszanak a karibi csillagok, így csak a rothadó
gyanta szagát hozza el a sikátorok felől – meg kicsomagolt hasiskúpok ernyedő édességét. Az árus csak néz, lehet vagy tizennégy, de ez nem jelent semmit, ne feledjük,
manapság csak a gyermekeknek van eszük, a felnőttek, akár az állatok, nem tudják,
mit cselekszenek. Nem tudom, mit cselekszem, bomlásom tünetei ott lapulnak apai
arcomon, könyörtelenül semmibe veszem a fagyiárust, és a mögötte nyíló kantinba
vetem magam.
Odabent aztán a megdicsőülés attraktívuma fogad, hatolok beljebb, egyre beljebb,
a hely telepakolva mindenféle megátalkodott vallási fanatistával, alig jutok el a pultig, csomókban lógnak a csillárról is, és én csak hatolok beljebb a terembe, amelyet
betölt a nyüzsgő moraj kakofón basszusmenete. (A fejemben ekkor már önmagától
hangzik fel a szférák zenéje.)
A pulthoz furakodom, a kokalevelet rágcsáló pultostól aztán kérek egy utolsó acélvodkát. Ó, igen, a civilizált ember valójában csak azután válik komoly emberré, amikor már megismerte a poklot.
Kössünk hát feltételeket.
Feltételek, amelyek megköttetnek, hangtalanul, némán, írásban a puha papíron, a
szorgos ügyvédbojtárok kezében klattyogó klaviatúrák disszonáns szimfóniájába koncentrált erőben. Mániákus társadalom, katasztrófa utáni világegyetem, tisztán és jól érthetően csináljuk magunknak a bajt dekádok óta, és most parázsló eszelősséggel vetjük
bele magunkat a fináléba. Talán néhány évezreddel később a mi nyomainkra is olyan
áhítatos értetlenséggel bukkannak a következő civilizációk, mint ahogy mi ocsúdtunk
rá a Himalája belsejében talált egykori barlangrendszerekre, melyeket jelenlegi technikai tudásunkkal is meglehetős nehezen tudnánk olyan precízen megalkotnunk. Pedig
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mi aztán precízek vagyunk, precízen visszük véghez a saját kihalásunkat is, de ne törődj velem, törődj magaddal, ne szakítsd meg a kontinuitásodat, a saját éneddel, mert
megérdemled – én meg amúgy is azok közé tartozom, akik még keresnek. Megyek, még
napokig menni fogok. Emlékezni. Emlékezni arra, hogy végtagjaink keresztezik egymást, hogy nyelvemmel a bőrödhöz érek, hogy beszívom a hajad tövéből áradó illatot,
azt a levendulaillathoz hasonlatos saját szagot, hogy beszélsz hozzám, hogy telebámulom a szemed, hogy esküszöm, a fejemben szól a szférák zenéje.
Kössünk feltételeket.
Veracruz visszavár.
A házból való elindulásom 5347. másodpercében a gyorsvasút bejáratánál már
ólomszínű homály ereszkedik a fák közé. Az automatához lépek. Lecsippentek magamnak egy jegyet a végtelenbe, amely innen minden bizonnyal délebbre fekszik,
valahol a semmi mellett, és hagyom, hogy az élet játssza velem tovább körmönfont
játékait, néha majd úgyis átverem, mert már tudom, hogy hol végződik bennem az
angyal, és hol kezdődik az ördög.

Cserhalmi Imre

2012

Ha jár

„Kedvenc kávézómban”, amelynek törzsvendége vagyok, gyakran változik a pres�szókávé ára és a pultos lányok személye, változatlan viszont a kávé minősége és az,
hogy csak akkor adnak hozzá kispohárnyi vizet, ha kérem. Legutóbb megkérdeztem:
– Elnézést: jár a víz a kávéhoz, vagy szívességből adják?
A lány mosolyog:
– Már adom is.
Mire én:
– Köszönöm, de jár vagy kérni kell?
A lány neheztel:
– Jár.
Mire én:
– Akkor miért kell mindig kérni?
A lány mérges:
– Azért, mert sokan nem kérik, és…
Itt közbevágok:
–... és dühükben kiöntik?!
Nem szól semmit, de már utál.
Egyébként kecses, illatos, csupa ragyogás. Egyidős lehet a rendszerváltozással.
Tulajdonképpen szánom.
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Z. Németh István

Try again

Felhők gyülekeznek Tráj egén,
minden védőszent másnapos,
macskák az éjféli misén,
ölni készül egy villamos.
Madár nem repül Tráj egén,
kígyó siklik a fű között,
egy a jelszó: bánomisén,
fényszóró fúr füstködöt.
Felirat villog Tráj egén,
mit rejtve volt, most láthatod,
Robinson járdaszigetén
nincsenek fák, csak féknyomok.

Ha
egy nap ha mégiscsak jönnél
felemelnék fejüket a napraforgók
fény serkenne lelkem
legfelsőbb emeletén
leverném egyetlen mozdulattal
a belém törölt cipők sarát
láthatnám újra a világot
amit eddig csak tapogattam

Mozi
Lelkünk összeér, akár
az ujjunk. Mérges macskák,
nincs kire fújjunk.
Megsántult a verssor,
fülcimpádig biceg. Belülről
támad: jégcsapban a hideg.
Üres moziszéken ottfelejtett
kabát. Elringatom benned
létem iszonyatát.
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Kertész Ákos

Horáció, az asszonyok bálványa
Amikor írni kezdtem, meg kellett tanulnom a mondandómat szórakoztatva előadni,
hogy minél több emberhez eljusson. (Nem a példányszám érdekelt: hittem abban,
hogy fontos, amit mondok.) De lehetetlen volt nem észrevennem, hogy az olvasók
(nézők, hallgatók) hihetetlenül alacsony színvonalú produktumokat tartanak szórakoztatónak, melyeket (hiába kerestem utat a magam módján én is a közönség szívéhez) képtelen voltam alulmúlni, s láttam, hogy ez az igénytelen közönség mégis
ugyanazokat az élményeket éli át – ugyanúgy azonosul például a hősökkel –, mint
mások a világirodalom legnagyobbjait olvasva. Ez arra késztetett, hogy odafigyeljek
erre a szubkultúrára, ezekre a színvonal alatti műalkotás-szerű objektivációkra, melyekre a hivatalos esztétika és kritika már nem figyel, mert nem műalkotásoknak,
hanem szórakoztatóipari termékeknek tekinti őket.
Először meg kellett találnom, mi bennük a közös. Az informatika a hatvanas
években még nagyon fiatal tudomány volt, én ebből indultam ki. Azok az információk, melyekben a jelek nem csupán jelzik, de tartalmazzák, ábrázolják is tárgyukat, a jelzett dolgot, az esztétikai jellegű információk körébe tartoznak. Ebből
a nézőpontból nem különbözik Vivian Fable Dosztojevszkijtől. Akkor viszont
miben különbözik? A művész, az alkotó attitűdjében, mellyel a világ egészéhez
viszonyul. Más szóval a szemléletében. Az a befogadó, akinek a szemlélete és
Dosztojevszkij szemlélete között nagy az átfedés (vele adekvát), Dosztojevszkijt
élvezi, akinek a szemlélete Vivian Fable színvonalán áll, azt az írónő regényei
szórakoztatják.
A szemlélete úgy tartozik az emberhez, mint DNS-e vagy az ujjlenyomata. Az
egymásnak megfelelő szemléletek megtalálják egymást. Minden alkotónak megvan
a hozzá illő közönsége és viszont.
Ma az ilyen szórakoztatóipari termékek jellegzetes fajtái a tévésorozatok. Nézzünk meg közelebbről egyet, mondjuk a Miami helyszínelőket. Mint mindegyik sorozat, ez is egy bizonyos állandó nézőszámot céloz meg azzal, hogy feszült, fordulatos, izgalmas sztorival deríti föl a rejtélyt: ki a gyilkos. Emellett járulékosan olyan
tisztességes cserkész-erkölcsöt sugall, amire a becsületes átlagamerikai kispolgár
vevő. Ezek erkölcsi közhelyek ugyan, de nélkülük összeomlik a társadalom.
Kiderül, hogy a drog, az alkohol, a rasszista előítélet, az önbíráskodás, az erőszak, a szadizmus magyarázható ugyan, de nem igazolható. Bűn, melyért bűnhődni
kell. A történet előttem, velem történik meg, átélem, a tanulságot magam vonom
le – mintha a saját bőrömön tapasztaltam volna. S a derék nyomozók csapatát, hisz
hetenként többször látom őket, már úgy ismerem, mint a legjobb barátaimat. Jóformán családtag mindenki. Tudok a szerelmeikről, az intrikákról, összeveszésekről és
kibékülésekről, betegségekről és gyógyulásokról. A közös cél, a közös és veszélyes
munka hatalmas kohéziós erőt jelent, szolidaritást és (a balhékon túl is) egymás
iránti bizalmat és szeretetet. Jó köztük lenni. Mintha én is velük nyomoznék.
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Ráadásul a helyszínelők nem zsaruk, hanem tudósok. És a gusztusosan fotózott
laboratóriumban a saját szememmel láthatom, hogyan működik a tudomány. És
elnézem a szép szőke Cailleyt, a gyönyörű fekete kórboncnoknőt, Alexet, és persze
legelőször is a vörös hajú Horációt, aki lekapja a napszemüvegét, és úgy néz kicsit
oldalról, kicsit alulról, jellegzetesen és vesébe látóan, ahogy csak ő tud nézni… és
ahogy a pisztolyt is tartja… óh, istenem!... Persze, hogy minden asszony szerelmes
belé az egész civilizált világban!...
És ez a nagyszerű csapat mindig megszabadítja a társadalmat, a jó embereket a
gonoszaktól, és Horáció kicsit oldalról, kicsit alulról olyan röntgenszemmel fölnézve (ahogy csak ő tud), azt mondja a gyilkosnak, most majd lesz ideje gondolkozni
azon, hogy jó megoldás-e gyilkosság… És miután hitem megerősíttetett az igazságban, s látom, hogy a rendszer működik, nyugodtan állok föl a fotelből.
Szocreál? Hm… Majdnem. Amerikai álom, de vigyázat, ma már ezt álmodja Európa, sőt Latin-Amerika is. Kispolgári kivitelben, vagyis mindenki számára elérhetően. Mert Miami tele van gazdagokkal, de közülük kerülnek ki a rosszfiúk. A
helyszínelők fillérekért viszik a vásárra a jó ügyért a bőrüket. Columbo-szindróma.
Ahogy ez a slemil, rosszul öltözött olasz is a viseltes ballonjában, az ezeréves tragacsával, abszolút fegyvertelenül túljár a dörzsölt, dúsgazdag (és öntelt) bűnözők
eszén – bizony az ilyen sztorik visszaadják a derék amerikai kispolgár hitét az igazságban.
Persze a koreográfia maníros, elavult és kissé erőltetett, a színészi játék is hiteltelen, inkább bábok, mint emberek, mintha önmaguk karikatúrái volnának. De ez a
tévé előtt ülve, amikor este lazítani akarok, nekem sem tűnik föl, már így szoktam
meg őket. Ja, hogy túl van zenélve, néha majdnem megsüketülök? És nem értem a
dialógusokat? Hogy nincsenek valódi zörejek, hogy a világítás természetellenes, és
a színek túl harsányak? És a dialógusok mesterkéltek, a szinkronszínészek hanglejtése is mesterkélt? Hát igen… de azért a célnak és az igényeknek tökéletesen megfelel.
És a mondanivalója abszolút tisztességes, jogos az ajánlás, hogy szülői felügyelet
mellett 12 éven aluliak számára is…
Bár a magyar televízió is sok hasonló, hazai földön játszódó sorozattal ajándékozná meg a magyar nézőket!
2010
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Miske Emő: Pandémrém múlt
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Miske Emő: Pandémrém jelen
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Horváth Gábor Miklós

költözés 1

leírhatatlan

megint bútorokat cipelnek mellettem
dobozolt emlékeim között ténfergek
rémisztő bedobozolva érzem magam
nem innék rá mérget hogy az új lakásban
hiánytalanul megleszek nincs szükség rám
aki csak verset ír cipekedés helyett

költözés

2

szívemnek kedves apróságok tűnnek el
nem találom magam a felfordulásban
már ez sem az én otthonom de még az sem
ez a sehol sem a legpocsékabb érzés
kábultan az ismeretlenbe távozom
oda ahonnan még senki sem jött vissza

pedagógia
hogy szemezgeti anyám a nyusziscukrot
puha finom szerencsi nyuszicsemege
éppen egyfogú banyáknak való mondja
és nevetve lapoz egyet Török Sándor
tizenkét albérleti szobában esett
történetekről írt kopogós könyvében
most mitévő legyek pedagógiai
okokból szüntessem meg ezt az idilli
állapotot ebéd előtt nem ehetünk
édességet így tanultam valamikor
még közelebb tolom a zacskót anyámhoz
elfordulok ne lássa a könnyeimet

80

miről írjon mikor a halálos ágyán
fekszik a költő a soha el nem múló
szerelemről a végtelen rónaságról
örök nyárról az első szeretkezésről
az első fia első szaváról hulló
hópelyhekről a pesti naplementéről
az égre törő mammutfenyőkről a sok
játékos fókáról az óceán partján
szabad-e írni arról a fájdalomról
amit a tüdeje szíve körül érez
és a kétségbeesett próbálkozásról
hogy a végére rendbe tud tenni mindent

tavasz
madarak hangját hallom folyamatosan
mintha soha nem akarnák abbahagyni
a szédült csivitelést ezek az apró
teremtmények kik csak azért bújtak elő
a tojásukból hogy torkuk szakadtából
dicsőíteni tudják isten szent napját
újra tavasz van és ezek a madarak
nem foglalkoznak azzal ősz is lesz újra
hideg széllel és halott falevelekkel
mert ezt csak a depressziós költők érzik
ilyenkor mikor át kellene adniuk
magukat a rügyfakadás örömének
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Horváth Gábor Miklós

zongora

Fellinger Károly

pokolba kívántam a zongoratanárt
többet gyakorolt mint egy zongoraművész
ha rájött a zongorázhatnék éjszaka
is elgyakorolt néhány Chopin-keringőt
onnan lehetett tudni nem az angyalok
muzsikálnak mert az angyalok nem játsszák
ugyanazt a dallamot háromezerszer
délután sem alakult jobban a helyzet
a tanítványok dübörögtek odafent
és az unokák csak úgy rengett belé a
plafon nem ritkán a csillár is megmozdult
aztán egyszer csak elcsendesedett minden

Remény

Kemény István
60. születésnapjára
Az agy függetleníti magát a szívtől,
a baj az, hogy megfontolásból teszi.
A lélek a testben
két emelet közé szorult lift,
amiben senki sincsen,
csak amit reménynek hiszünk.
A rossz látási viszonyok miatt
az egyik bolygó olyan,
mint a másik,
s a magány feneketlen zsákja így
végleg megtelik.

a jó zongoratanár agyvérzést kapott
járni beszélni tanult a felesége
támogatta később már vásárolni is
magával vitte éveket öregedett
társát egyszer csak zongoraszó hallatszott
odafentről először néhány hang halkan

A hidak senkihez sem kötődnek igazán,
talán csak az öngyilkosjelöltekhez,
kiknek zsebében szerencsepénz lapul,
mit nincs erejük elhajítani.
Ragaszkodnak hozzá,
Istentől kapták ajándékba.

szégyenlősen tanárunk ujjgyakorlattal
próbálkozott mint akit lopáson kaptak
olyan hevesen kezdett verni a szívem
jólesett hallani ezt a próbálkozást
hirtelen az is átfutott az agyamon
meghallgatnék éjjel egy Chopin-keringőt

:

Megrendelhető

happycaroffice@gmail.com
erefbt@gmail.com

Nyugatplusz
Szabó Zoltán Attila szerkesztésében
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Zene: Barta Gergely, Dóka Attila,
Tépő Donát,
Zenei producer: Petik András
Lukács Sándor

Fővédnök: Konyári János
Alapítók: Raffai Ferenc,
Szabó Zoltán Attila
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Petőcz András

A megvénhedt
isten
Romok között sétálgat az isten.
Törmelék és por és por és por.
Vészjóslóan csendes itt minden.
Szomorú arcát bámulom.
Ahogy a szemétben kutakodik.
Homlokán fekete korom.
Hogy ne tudja önmagát halottnak,
annyira szeretném átölelni!
Lábaim könyvlapon tapodnak.
A háborúnak vége soha nincsen,
s az ucca mindig ugyanilyen halott.
Csak ő kínlódik: a megvénhedt isten.

Schwalm Zoltán

A vén cenzor
Számon kéri rajtad
a szellemiséget,
falhoz állítja szavaidat,
kifoszt az álmaidból.
Azt képzeli, megteheti.
Hadd higgye!
Az idő nem neki dolgozik.
Szelleme káros ugyan még,
de szavára már csak néhány parazita ad.
Lassan mozdul
a semmibe.
Lassan tempózik
az igazság óceánja felé.
De belefullad egykettőre a habokba.
A rossz szellemek mind így járnak,
mert nem tudnak úszni.
És hiába képzelnek mást –
a vízen járásban is gyengék.
2012

Schwalm Zoltán

sorok

elhazudott múlt hazug jelen kisikló jövő
elharapott mondatok megrágott szavak üres idő
elmentett hazugság kiharapott igazság múló ábránd
elfüstölt élmény fölmentett tettes korrodáló márvány
elpatkolt pegazus becstelen nimfa búsképű lovag
elkent tanulság foszló szabadság tétova indulat
2020
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2013

Schwalm Zoltán

thriller

a sportzakó megvolt és járt már Ámerikában
evett bifszteket és ivott jégbort
röpült bizniszklasszon és nyert a ruletten
mégis eljátszott mindent
egy éjszaka alatt:
kipördült autóval és a korlátnak szaladt
a sportzakó a földhöz ragadt
vértócsába fagyott
a hitelkártya
vértócsába ázott
a cégjegyzékszáma
vértócsában végezte
minden diadal –
Ámerika már sehol és nem védi semmi
sehol a régi barát vagy egy pénzzel bélelt jenki
a biztonsági öv is csak díszlet csupán
rémálom egy véres bifsztek után
a szív ilyenkor az utolsó taktust veri –
eddig hepi volt minden
veri
veri
veri

Kéringer Gábor

Apolitikus
Te is,
meg te is,
meg te is
vagy nekem.
Milyen szerencse,
hogy nem
pártpreferencia alapján
választok barátot.

Credo
…és hiszek Uram
az élők feltámadásában.
83

VADNYUGAT

Petőcz András

A dán királyfi
1. Hamlet mondja Oféliának
erdőben lépdelsz furcsa fák között
keresed azt amit már megtaláltál
letört ágból képzelsz fegyvert magadnak
és nem mondja senki csupasz vagy nagyon
nem mondja senki – zavart szavaid
nem érteni és ha mégis
megijed az aki veled találkozik
a szó meg a test a tiéd
de mikor már csak a szellem kísért
akkor már magad sem vagy legfeljebb
emlék méltón temethető –
összeszámolom ujjaid ha ideadod
öt meg öt az tíz meg az arc
a tekintet ahogy zavartan
életbe menekül koporsó helyett

2. Hamlet József Attilával üzen Oféliának
nem moshatod a vízben
csak másban az arcodat
megtisztulsz abban ami
társad szeméből fakad
ha látod – ahogy rád néz –
a szokott tekintetet
akkor tán önmagad is
megértheted

3. Hamlet e-mailt ír Oféliának
Egyedül vagy, mondod,
egyedül vagyok, mondom,
legfeljebb gyors e-mailek,
ha jönnek, semmi érintés,
nincs semmi simogatás,
ami megnyugtatna végre,
egy-két szó, csupán, ez is
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minek?, magad sem tudod.
Apád, Polonius, nem segít
neked, és én sem fogok
segíteni, merthogy nincs
az a hatalom, amely kimenthetne téged onnan,
ahova kerültél, egykoron,
valljuk be, nem olyan rossz
mindaz, ami néked adatott.

Ne panaszkodj!
Ne akarj többet, mást, mint
ami van, nem úgy neveltek,
könnyelmű nem vagy, felelős
viszont igen, önmagadért, ha
titokban örömöt lopsz magadnak,
titkod napvilágra kerül, halálod
nem segít, beárnyékolja mindazt,
ami te, az időknek végezetéig.

Kisteleki Dóra illusztrációja
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Lukács Sándor

Agócs Sándor

Tárulkozó szív

Beteg világ
„Bocsássatok meg, hogyha jó a versem
és szeressetek érte.”
József Attila
„a jó vers mindig
megbocsáthatatlan”
írta ezt Nagy Gáspár
másfél évtizede

Vendégei maszkokat öltve szédítik
a karnevál csillogó forgatagában –
s mikor már kiadta féltett titkait
és mindenki elsuhan mellőle,
körötte hagyva színek és illatok emlékét,
csak dobog tovább magányosan,
durván fölsértett burkában –
2017

beteg lett a világ
és görbül csak görbül
naponta annak
gyémánttengelye

Morkuszt Tamás

kit érdekel már a vers
ha lehet itt végre
bármi más is belőlünk
kívül és belül

Reboot

a Notre Dame-i tűzben
Európa elégett
végleg
istentelenül
a jó vers mindig
megbocsáthatatlan
és ritka mint a
kétzsebes nyári ing
vagy mint egy normális
ember mostanában
2021

Beszűrődik az utca hangja.
Hangmontázs – kottázhatatlan.
Gyerekzsivaj,
kutyaugatás,
szomszéd rádiója.
Vidám társaság a presszó teraszán.
Sokféleség, zajremix.
Aztán sikítások,
robbanások.
És néma csönd.
Fájó, örökké tartó csönd
zár körbe.
Az önmagába fordult idő
nem enged szabadulni a múlttól.
De talán a Te dalod
lesz a reboot,
amely újraindítja a lefagyott világot,
ha átjön az üzenet mindenkinek:
hogyan „Alkoss jövőt”.
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Kontra Ferenc

Aki csak hallgat
Aki csak hallgat, már töksüket. A város először hajdani nyelvi tarkaságát ölte ki
magából, aztán átfordult saját korlátján a hallhatatlan semmibe. Minden ember,
minden szó a maga hangján önként hull le csendben, ahogyan sorban az ágakról a
hersenő levelek – csakhogy amiről szó van, azok nem évszakok, nem hangszerekre
íródtak. Nem is hallja, aki csak hallgat.
Másfél szobás lakás szemben, az egyetlen erkély, ahol sosem trónolt virág. Csak
ott, a negyediken nem égett a lámpa ma este. Különben fel sem tűnt volna, hogy
az idő lassan farkasok órájára jár. Talán egyedül élt, és most nincs, aki virrasszon
felette. A hold a lyuk a sátorlapon. Éghetne pedig gyertya is a névtelenért, akit senki
sem ismert. Csak érkezni látták sáros bakancsát. Kikeresem a számítógép memóriájából a templomi orgonazenével indító rekviemet, mert milyen zenét is választhatnék hozzá. Abban az évben született, amikor a dal, kierősítem az emlékére az I Go
Awayt, a kedvenc magyar rockzenekarom a slágerlistán szerepelt ezzel a lemezzel,
amikor kint voltam Londonban: Ω, az utolsó betű, az utolsó nap, mielőtt mennék.
Délután lementem a ház elé a parkba a zöldségeshez, válogattam a salátából, az
egyikbe véletlenszerűen belenyúltam, hogy kiemeljem a ládából, de hirtelen, ösztönös mozdulattal visszarántottam a kezem, amikor az ujjam egy meztelen csigához ért. Elment a kedvem tőle, hogy zöldsalátát egyek. Inkább karfiolt tettem a nejlonzacskóba, és nézelődtem tovább, mit vehetnék az ebédhez. Ekkor puffant valami
néhány méternyire. Mint egy labda, úgy szólt, mint amikor a parkolóban egy motorháztetőre rúgják a gyerekek. Mint egy tétel végén a tompa gong.
Mellettem a zöldséges bolt elárusítónője a szájához kapta szélben cserzett kezét,
mintha egy sikolyt akarna magába fojtani, egy fals hangot a sülthagyma szagú hétköznapok nagyáriájában. Csak nem tettek megint kárt valamelyik kocsiban? Aztán
kidülledt a szeme, nem is jött ki hang a torkán, a látványtól inkább megnémult. De
akkor valami másról lehet szó, mert egy labda azért még pattog, majd gurul tovább,
vissza lehet passzolni. Kisvártatva mondta, hogy bárcsak ne látta volna, mert örökké emlékezik majd a zuhanásra, és ugyanúgy szédülés fogja el, ha arra néz, ha becsukja a szemét. Közben a tömbházak ablakaiban és erkélyein körös-körül döbbent
arcok tűntek fel. Mintha az operában lennénk, csak éppen nem a fantom lengeti a
csillárt, hanem a nap lóbálja baljós fényét felettünk. Hogyan érezhettek rá pillanatok alatt, hogy a hang mégsem egy labdától származott? Esetleg több szemtanúja is
akadt az esetnek. Még mindig nem akartam (vagy tudat alatt, talán valami rémületes látványtól tartva vonakodtam) a puffanás irányába nézni, utánafordulni a régen
elillant visszhangnak. Mert egy hang attól lesz drámai, ha a megfelelő helyre kerül,
legyen péntek reggel vagy egy elégia közepe.
Hangosan kiabáltak és mutogattak egymásnak az udvaron, hogy onnan, a negyedikről ugrott le. Tettem egy lépést felé. Láttam, hogy kifehéredett szája puhán
és lassan tátog, kerek Ω-kat formázva levegő után kapkod, vagy csak az utolsó dal87
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lamhoz ért. Elképzeltem, ha
esetleg tudatánál volt, akkor
segítséget kérhetett, de az eszmélet sokkal szebb kifejezés.
Mert nem lehetett annál nagyobbat csalódni, mint amikor rájött, hogy még mindig
él. Még mindig tart, ami elől
menekült. Végtagjait képtelen volt ugyan mozdítani, de
néha rándult valamelyik ujja,
nem is úgy, mint a ravaszon,
csak mintha parányi áram
futna ki menekülve, mert odabent már nem lehet maradni.
Öltözékén látszott, hogy felkészült erre, fényes nappal
legyen, lábbeli nélkül, fehér
pólóban, terepszínű nadrágban, amilyent a tartalékos katonák hordtak hosszú éveken
át. Semmi vér vagy torzulás.
Mozdulatlanul feküdt hanyatt a fűben, az egyik lába
vetődött csak oldalra átlósan,
kicsavarodva. Senki sem mert Miske Emő: Danse macabre
hozzányúlni, talán ilyenkor
nem is szabad. Rendkívüli állapot volt, gyülekezési tilalom.
Húsz percig feküdt így, mire megérkeztek szirénázva a zöld ruhás mentősök.
Az erkélyről időnként kitekintve néztem én is a fejleményeket. Eltelt fél óra. Persze, csak addig kellett, aztán jött a diliház, pók szőtte hálóját a fejben. Pénzt sehonnan. Tele lett a város ilyen puffanásokkal. Ki tudja megmondani, mikor, kiből
és mi tör elő? Minden mondatra ismétlő kánon jött, az udvaron gyarapodó tömeg
szociográfiai kórussá alakult, előttük feszengve állt a két rendőr, akiket kirendeltek
ügyelni a mentősök helyére. Rendkívüli állapot volt, mint ahogyan ebben az országban másfél évtizede folyamatosan. Akik körülállták és bámulták a férfit, nem
miatyánkoznak, hanem csendben káromkodnak. „Ez egy ilyen ország” – mondta a
malterhordó munkás. Hogy mindenki megértse, köpött egyet, szerinte ez a tömör
imádság illett a látványhoz. Mésztől kifehéredett zubbonyába törölte bütykös kezét.
Eltelt megint fél óra. Jött egy másik vijjogó autó, egy nyakkendős úr és egy fényképész szállt ki. Tették a dolgukat, ekkor került a halott a fekete fóliazsákba.
Ahogy nézem a sötéten maradt ablakot szemben, lelkiismeret-furdalásom támad, ahogy talán több lakónak sem megy ki a fejéből, hogy ott feküdt élettelenül
a tűző napon, a kíváncsi tekinteteknek kiszolgáltatva, ráadásul a gyerekek szeme
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láttára is. Megszokták: egy egész generáció nőtt fel harctéren pótkocsira dobált vagy
a városban szétbombázott emberi maradványok látványa előtt. Nem szokták ilyenkor kegyeletből letakarni valamivel? Előkerítettem a szekrényből egy régi esőkabátot, hogy lemegyek vele, de aztán megtorpantam. Hiszen már egy órája hever
ott, elkéstem vele. És most a fekete ablak előtt állva gyávaságnak tartom. Mert a
részvét sohasem késő. Ha nekem eszembe jutott, miért nem tettem meg? Legalább
felerősítem, betakarom ezzel a zenével. Kitárom az ablakot. Fekete semmi fekszik
ott a tér képén.
I go away
I don’t want to stay
Only you I told
I will start today.
I go quite awhile
till I find wonder high
for I won’t have to cry.
Innen most menni kell. A zene is lendít a fülben egy életen át. A részvétlenség
ridegsége kifehéredett ebben a városban, mint a gerlék tolla a lágyított urániumtöltetektől. Nincs kedvem kivárni a pirkadást. Csak körbejár a fejemben, miközben nézem a teliholdat formázó betűt, ami befejezi lassan az éjszakát, és tudom előre, csak
akkor alszom el, ha betakar a szürkület, és eljön értem, mint egy dallam, farkasok
óráján egy altató magával visz.
Szétnézek végül, mit tettek ezzel a várossal? Emeletráépítések. Emelők a tetőkön.
Süllyednek a léptek. Embereket látni magányos odúba bújva apró panellakásokban. Légy nyugodt, mindjárt csönd lesz. Aki semmivel sem tud most azonosulni,
magára marad, ehhez a magányhoz volt ideje hozzászokni. Minek örülne? Nagyon
szívósnak kellett itt lennie állatnak, növénynek.
Az avokádó már nagyra nőtt, lassan elnyomja a cserépben a kávécserjét. Pedig az
avokádó nem szép növény, leginkább a karós babra hasonlít, virágzás előtt. Bár ki
tudja, lehet, hogy még egyszer váratlanul valóban ezüstvirágot nevel. Mint a kaktuszok a teraszon. Amíg a virágágyások agyonnemesített díszei nőttek körülöttük,
meg se moccantak, magukba gömbölyödtek, akár a sértett sünök, nem növekedtek, léttelenül várakoztak, engem csak a nosztalgia kötött hozzájuk, mert otthonról
hoztam őket, ez volt az egyetlen megfogható, élő test, amely éppen a jelenlétével
tartotta a kapcsolatot mindazzal, amit odahagytam. Mert aki egyszer elköltözik valahonnan, az odahagy. Embereket és tárgyakat – és leginkább úgy érzi közben, a
szeretetet hagyta oda, amely így megkövesedve, begubózva vágyakozik, az ismeretlenből épít a szívében katedrálist.

2018

89

VADNYUGAT

Keömley Anna

A párhuzamosok a végtelenben
Az asszony kinyitott egy üveg rozét, töltött magának, és a tévéképernyő előtti fotelbe kucorodott. A pendrive-ot betette a laptopba, és a távirányítón megnyomta a
play gombot. A hatalmas monitort szinte teljesen betöltötte a fia arca.
„Szia, Anyu! Szia, Ági, Borcsa, kicsi Fanni!
Sziasztok, tesók, Jutka és Áron!
Üdv, drága barátaim, rokonaim, kollégáim és mindenki, aki ott lesz velem azon a napon!
Először is, kérlek, fogadjátok el a döntést, amit hoztam. A haragot, szánalmat, ítélkezést
és erkölcsi prédikációt hagyjátok hátra, és töltsétek majd úgy velem azt a pár órát, ahogyan
én szeretném! Végül is miattam lesztek ott.
Most itt ülök az autóban, és nem fogjátok elhinni, de sikerült hajszálpontosan ugyanarra
a helyre állnom a turistaközpont parkolójában, ahol annak idején, Ági, veled meg a gyerekekkel parkoltunk, amikor arra a szuper túrára indultunk. Emlékszel? Borcsa már büszkén lépkedett előttünk a vadiúj kis bakancsában, kezében a turistabottal, amit még én faragtam neki,
Fannit pedig hol te, hol én cipeltem a háti hordozóban. Imádtam, ahogy a kis lábai a lépéseim
ütemére a derekamhoz csapódtak, és ahogy az elnehezedett fejecskéje rábukott a vállamra,
amikor elaludt. És tessék! Ma már tizenegy éves nagylány! Őrület! Azt hiszem, ez volt a
házasságunk tizenöt évének legszebb időszaka. Ezt már senki sem veszi el tőlünk, magunkkal
visszük a sírba. Hogy stílszerű legyek. Bocs, a fekete humorért! Szóval, tényleg nagyon boldogok voltunk akkoriban, így talán megértitek, hogy miért pont ezt a helyet választottam ma.
A csajokkal később is sokat kirándultunk, és a túrázás fő szabályát már egészen kicsi
korukban a fejükbe vertem: Senkit nem hagyunk hátra! A lemaradókat mindig bevárjuk!
Mondjuk, ez az alapvetés egy kicsit más kontextusba került, amikor – persze még jóval a
gyerekek előtt – egy-egy átmulatott Jameson-buli után egymást terelgettük a turistaösvényeken a másnaposan botorkáló, benőtt szemű haverokkal. Csakhogy az élet olyan – ezerszer
hallottátok tőlem, nem igaz? –, mint a matematika: modellezhető és egyenletekkel, képletekkel
leírható. Vagyis, ha vigyázunk egymásra, akkor kisebb-nagyobb horzsolásokkal mindent túlélünk. Még a biciklitúrákat, a vadvízi evezéseket és a vadkempingezéseket is.
Persze akadtak azért necces pillanatok, amikor kissé megingott az élet kiszámíthatóságába
vetett hitem. Ott volt például az az elhíresült pókerjátszma. Na, abban nem voltam biztos,
hogy túlélem. Vagyis, hogy hagyjátok, hogy túléljem. Sosem felejtem el Marci arcát, amikor
a klotyóról visszatérve kezébe vette az időközben kiosztott lapjait. Mindent megtett, hogy
vonásait érzelemmentes egykedvűségbe rendezze, de én pontosan tudtam, hogy mit érez,
hiszen színsort osztottam neki. Igen, Marci, az életed játszmája lehetett volna! Szenvtelenül,
már-már unottan emelgetted a téteket, de ahogy a fiúk egymás után dobták be a lapjaikat, és
végül már csak ketten maradtatok játékban Zsigával, a pulzusod az egekbe szállt. És nemcsak
neked! Zsiga is pontosan ugyanilyen biztos volt a győzelmében, hiszen neki is olyan lapot
osztottam, amilyet az ember egyszer vagy maximum kétszer kap az életben. Zsiga rojálflöse
végül ütötte álmaid színsorát. A terítés utáni döbbent csendet Zsiga velőtrázó ordítása szakította meg. Egyszerre ugrottatok rám két oldalról, és ütöttetek-vágtatok, ahol értetek, hiszen
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kétségetek sem volt afelől, hogy ez az egész csakis az én művem lehet. De hogy hogy tudtam
úgy keverni a lapokat, hogy egyikőtök sem vette észre? Sosem árultam el, és most már nem
is fogom. A séf titka marad örökre.
Szóval nagykanállal habzsoltuk az életet, és körülöttünk szem, száj (pohár és csaj) nem
maradt szárazon. Bocs a képzavarért, fiúk!
Aztán megismertelek téged, Ági, és minden megváltozott. Megnyugodtam, megbölcsültem, valahogy minden a helyére került. Már nem a hangos bulikat kerestem, hanem a mély
beszélgetéseket. A csúcsok meghódítása helyett a mélységet kutattam. Huh, ez kicsit túl mély
lett, bocs! Órákat, napokat át tudtunk beszélgetni. Megváltottuk a világot élőben, Skype-on,
Messengeren, WhatsAppon, Viberen – a valós és a virtuális tér minden csatornáján.
Aztán apa lettem, amihez fel kellett nőnöm. Meglett az első „komoly” munkahelyem. Szegény Karesz! Le merem fogadni, hogy a szívedhez kaptál, amikor az első munkanapomon
először megpillantottál a cégnél, ahogy egy szál kopott farmerben és fehér pólóban, a sapkámat dobálva, dudorászva közeledtem feléd a folyosón, hogy elfoglaljam a helyem az öltönyös,
nyakkendős termékmenedzserek között egy hatalmas íróasztalnál. Hetekkel később egy füstös
kocsmában, a harmadik viszki után vallottad be, hogy először totál flúgosnak tartottál, de
később megváltozott a véleményed. Olyanokat mondtál, hogy valami életigenlő optimizmus
és konvenciók nélküli szabad szellem árad belőlem, amit bűn lenne, ha ez a bürokratikus
üzleti világ kiirtana belőlem. Jól kianalizáltál, nem is tudtam mit kezdeni vele akkor abban a
borgőzös állapotban. Mindenesetre az biztos, hogy mindig rühelltem a korlátokat.
A diagnózist két hete kaptam kézhez. Ami rám vár, az már nem az én világom. Ráadásul matematikailag is minimálisak az esélyeim. Kiszámoltam, modelleztem, egyenletekkel,
képletekkel számszerűsítettem. Ha két függvény grafikonjának nincs közös pontja, akkor az
egyenletnek nincs megoldása. Döntöttem. Indulok. És kivételesen azt kérem, hogy ezúttal ne
várjatok be. Hagyjatok hátra nyugodtan! Ha vigyáztok egymásra, kisebb-nagyobb sérülésekkel ezt is túl fogjátok élni.
És még valami. A tiszteletemre rendezett bulin a mobilomon levő playlistet játsszátok le,
és az utolsó a Somewhere over the rainbow legyen! A chill változat. Kicsit giccses, tudom, de
higgyétek el, jól fog esni! Ja, és eszetekbe ne jusson feketébe öltözni!”
A férfi holttestét két héttel korábban találták meg egy szakadékban. Huszonöt
métert zuhant. Az igazságügyi orvosszakértői vizsgálat kizárta az idegenkezűséget. Az autója a közeli turistaház parkolójában állt. A pendrive az anyósülésen hevert. A rajta levő búcsúüzenet egyértelműen igazolta, hogy a negyvenöt éves férfi
önkezűleg vetett véget az életének.
Az asszony a lejátszón megnyomta a pause gombot. A fia arca kimerevedett a
képernyőn. Szemében most is ott volt az a cinkos, minden csibészségre és mókára
kész csillogás, ami mindig is jellemző volt rá, amióta csak megszületett. Volt benne
valami állandó vibrálás, ami az óvó és tanító nénik egykori rémét felnőttkorára a
társaság és a baráti kör lelkévé, energiaforrásává tette. Bárhová is vetődött a világban.
A rozés üveg kiürült. Az asszony felemelkedett a karosszékből, lesimította ös�szegyűrődött szoknyáját, és elindult a rá várakozó taxi felé. Az apja mellé fogják
temetni. Ő is negyvenöt volt, amikor meghalt. A fia meg akkor tizenegy.
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Bolemant László

beton

1.
a szó bezárult mellkasomba
úgy érzem nem feszíthetők szét kapui
éjszakai gyártelepet idéző
tájasszociációs reflexek
az éjszakai fényben hidegen izzó gyártelep járdafelületéből
kidomborodó kavicsok talpamba nyomódnak
cipőmön keresztül a mezítelen talpamon is érzem a lépéseimet
könnyű megszámolni mennyiszer lépek akupunktúrás pontokra
és mennyiszer szinte a csontra egy-egy eltalált idegvégződésre
az érzékenységet idéző reflexek miatt mintha forró
aszfalton sétálnék mezítláb
feketével festett udvar
tájasszociáció – az aszfaltút egy feketével festett udvar
ebben a gyermekkori lágy aszfalt a nyarak szabadsága és a Duna-parti
hídépítésből otthagyott betondarabok eltört elemek selejtes pillérek
beton talpfák csatornagyűrűk kútelemek karikái
megroggyant összetört félkarikák és széttörhetetlen vasbeton-csonkok a
belőlük kiálló merevítővasakkal a pozsonyi Duna-partnak a belváros szélét
elérő árterületén ami amolyan senkiföldjeként katonai gyakorlóterületnek
számított
a múlt és a közelmúlt beton műtárgyainak támasztom lépésem
a puha bőrcipőm és a durva vasbeton kontrasztja mindig is valamiféle
rockballadát idéző romantika hangulatát idézte fel bennem
egy-egy nyári este mindig magányos hangulatát
ezt pedig újra és újra ellensúlyozta a táj – a stabil csarnokalapok és
vasrudak vagy versrudak
az ipari költészet vasgerendáiról csüngő hajnali harmat
az udvar beton műtárgyainak támasztom lépésem
stabil csarnokalapok és vasrudak vagy versrudak
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Debreczeny György

beszédem mint egy lap
mint egy sík egy laposra
széthúzott takaró
mint egy vízbe tűnő hegyoldal
mely a felső végén néha kiemelkedik
aztán lesüllyed
ez a mellkasom mondhatnám
írhatnám ez a légzésem

prognózis
régen minden jobb lesz

de ez az a kimondhatatlan amit
a nyelv formál
apró mozgásokba vezet át
éppen ennyi az ami szavaimban
megnyilvánul ennyire tud
ennyire tudok csak megnyilvánulni

2020

Kálloy Molnár
Péter

anekdota

bezárt szavaim eltűnnek innen
továbbviszem őket/iket az
éjszakai ipartelep üres
fényudvarairól

egyszer ellátogatott hozzám.
beszélgettünk egy órát,
megvitattuk a világ dolgait.
töltöttem neki szódát,
a gyerekekről kérdezett.
mondtam, még van velük dolgom,
aztán az írásról,
mondtam, hogy folyton elrontom.
nevetett: hazudsz, öcsém,
üres még a papír!
inkább mulassunk! mondtam.
a bor a bűnös, ő volt a radír,
mondta, ezért üres a lap…
ne mondd meg, milyen
legyek! üvöltöttem.
vagy valamilyen?
kérdezte, s szelíden
magához ölelt.
te csak ítélkezni tudsz!
hörögtem.
te még azt sem, mosolygott.
hátat fordított nekem:
még mindig sokat kell tanulnod!
nincs nekem erre időm! ziháltam,
nincs időm!

2.
reggelenként befelé menet
amikor bevártalak
ott az a pár perc igazán

Varga Imre

Átirat

Mind versek vagyunk.
Egy láthatatlan kéz ír,
javítgat minket.
2019

adott.
a Kaszás éjfél körül távozott.
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Molnár József

Hallgat a mély
Fodor András: Kőnyomat című verse nyomán
Temetni kell az embert,
aki el van zárva teremtői
csillagától?

a történelmet ismerők
meg bujkálnak a föld alatt,
közben kiszolgáltatottak százezrei
jönnek parttalan,
kinyújtott markaikban
a meglepetés-semmi,
az olcsó húsnak híg a leve.

Csak a süket és néma
tudja, de ő be van zárva
magánya
oszlopába.
Jobb is, ha nem tudjuk,
lecsapna rá az érdek,
állatkertben mutogatnák,
múzeumok falába
vinnék kiállítani.

Forog a kerék,
hajt a fegyverek malma,
a gondolkodni tudó
könyveit siratja.
az agyhalott ember
bárgyú mosolyában,
isten, látod-e magad?

Kik terjesztik a kórt,
miért kell az élőt,
mint a birkát, levágni?

Nincs már látás,
csak önmagát látja a vak,
mosdatlanul bűzlenek
a kimondatlan szavak.
A becsület aranyát
ellepte a gaz,
a rút, a féreg
sosem volt dagonyában
mosakodik ezalatt.
Hogy mit rejt a múlt,
nem érdekli a csákányokat.
Hallgat a mély, kacagó felszín,
dobálja ki magából
a csótányokat.

A válaszra várók állnak,
mint a Bálám szamara.
legyél bölcs,
mi megyünk
a süllyesztőbe,
isten marad.
Száradnak az olajfák,
párducként kúsznak
az olajkutak.
Alacsony hullámú
tébolydákban
mosnak agyat.
Szöges kerékként
kattog az idő,
vízért rimánkodók
könyörögnek
egy csepp tengerért;

2020
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Bíró József
Hajas Tibor emlékére
(visual poem)
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Bíró Kinga

Leander
Tompán reccsen az orrnyereg. A szivárgó vér a szájra csorog, le az állon, végig a
nyakon, medúzát rajzolva megáll a blúzon. A megdöbbenés leül közénk.
Még csak sírni sem tudok, minek sírjak, eddig is görbe volt az orrom, most még
görbébb lesz. El akarom hagyni, legalább három éve, de ez az utolsó volt, az utolsó,
tényleg!
– Kórházba kellene menni – jegyzem meg csendesen. Feri zavarodott, nem tudja,
mit tegyen, vigyen kórházba vagy sem, esetleg ő tamponáljon vagy ne.
Kivonulok a fürdőbe vattáért, a tükör magáért beszél, izgalmas a nagy lila folt,
meg a vér. Minimum le kellett volna szúrnom. Elővenni a konyhakést, azt a nagyot,
amivel a húst szeretem darabolni, és azt bele kellett volna vágnom, illetve mivel én
egy finom lélek vagyok, csak megszúrni a combján, hátha eltalálom az ütőeret és
elvérzik a szemem láttára. Vagy mégse?
Iszonytat a vér, a vörösség, ahogy szétterül, kisebb vagy nagyobb tócsákban, attól függ, mekkora a behatás, a sérülés. A vér nem jellemző nálunk, inkább a törések,
zúzódások, a foltok, elborítanak, mint az őszi avar az erdőt: bíbor, lila, zöld, sárga.
De ez ma az utolsó volt. A legutolsó!
Feri mellettem toporog, nézeget. Holnap így nem mehetek dolgozni, beteget kell
jelenteni, ezt az alapozó nem fedi. – Fáj? – kérdezi Feri. Meg az anyád, az hogy van?
Szerinted fáj-e?
– Nem, semmiség – mondom. Miért hazudok? Bele kellene ordítani a képébe,
hogy baszódj meg, rohadj meg, szerinted fáj-e? Nem, én úrinő vagyok.
Szerencse, hogy feltetettem azt a spirált. Gyereket? Ennek? Azt mondja, meddő
vagyok. Lenézően, lesajnálva vágja naponta a fejemhez és… a dolgok megtörténnek. Mert Feri gyereket akar. Egy utódot, ahogy ő fogalmaz. Néha visítva tudnék
röhögni, olyanokat beszél. A királyságot örökölni. Ettől kölyköt? Na nem!
El kell menni, el anyámhoz, összeszedni a ruhákat, vagy hagyni mindet, majd
veszek másikat, mindegy, csak felállni, a kulcsot az asztalra dobni és menni. A döbbenet szétfolyna, mint a sár az őszi avaron, szürke felhők gyűlnének, fekete gomolygással, vészjósló széllel felkavarva a leveleket.
Elegánsan kellene véghezvinni. Leszedni a leander leveleit, teát főzni belőle, új
recept, mondani, tisztítókúrának kiváló, helyette csendes mérgezés, senki nem tudja meg soha. A boncolás sem mutatja ki.
Áh, holnap inkább elhagyom.
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Manézs

MANÉZS

Török Áron

Wikigramma:
Horváth Hanna [szerkesztés]
Tartalomjegyzék [elrejtés]
1 Horváth Hanna
1.1 Kezdeti sikerek
1.1.1 Az igazság után
1.1.2 Kritikusai
1.1.3 Eltűnése
Horváth Hanna (sz. Budapest, Magyarország, 1984. július 8.) Budapest romkocsma-életének sűrűn látott figurája, a budapesti Bermuda-háromszög örök átutazója és a Konyha nevű étterem egyik vélt tulajdonosának gimnáziumi osztálytársa.
Szombat délelőttönkénti tejeskávézásait ma már a másnaposság jelenségét újraértelmező – és azt az igazság utáni kor fogalmi körébe emelő – performanszokként
tárgyalják mindazok, akik valaha átsétáltak a Dob utcán, a Kisüzemből a Fekete
Kutyáig – vagy vissza. Szabó Zaza (instaköltő, fotós, a Zing-burger bucifelelőse és
a Spinoza csaposa 2011 és 2013 között) így emlékszik vissza ezekre a késői reggelekre Filmek és burgerek c. instaversében:
„Ujjatlan pólóban, vászonbugyogóban és papucsban jött a kávézóba.
Azt érezted, hogy az egész világ az ő hálószobája, és az Idő nem más, mint Hanna
másnap délelőttje.
Álmos, elnyújtott mozdulatokkal létezett. Megengedte a testének, hogy fáradt legyen.
Akár estébe nyúlóan is képes volt viselni ezt a terhet, mi pedig megkönnyebbültünk:
nem baj, ha dolgozunk, és nem élünk a pillanatnak, mert Hanna itt limonádézik a
kanapén, és helyettünk is szenved.
Lassan megkezdődött az esti műszak,
a Bobekben kijött a vacsora-menü,
és Hanna feltápászkodott, fizetett, és átszaladt szembe egy pesztós tagliatellére.”
Kezdeti sikerek [szerkesztés]
Barátai szerint 2011 tájékán meghúzható egy éles választóvonal, mely Horváth életét
két időszakra osztja: arra az időre, mikor még nem viselte azt a „fura, zokni formájú”
sapkát, és arra, amikor már igen. Ismertségét a Központ vs. Telep néven elhíresült
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közösségi megmozdulásnak köszönheti. A két, egymással farkasszemet néző sarki
kocsma alapvetően baráti, de szubmozgalmi jelentőségét tekintve azóta többször is
újraértelmezett párbaja már a rendezvény másnapján legendává válik. Megfigyelők
szerint az este tanulságai messze túlmutattak a rivalizálás olyan alapvető kérdésein, mint hogy melyik kocsma megnyitásához kellett kevesebb tőketámogatás,
vagy hogy melyikük bárpultjánál született meg a forradalmi jelentőségű Bánkitó
Fesztivál ötlete. A résztvevők egybehangzó véleménye szerint az este legfontosabb
vívmánya a Telep teremtéstörténetének hiánypótló kanonizálása. A korabeli fel
jegyzések alapos tanulmányozása után a felek végül elfogadták, és blogbejegyzés
formájában lefektették, hogy
„…a Telep először csak Legó-embereknek szánt makett formájában létezett. Amikor aztán
a kocsma leendő tulajdonosai a gyerekkorukból megtakarított zsebpénzük utolsó fillérjeit is
elköltötték a vendégeket ábrázoló liliputi bábucskákra, elszomorodtak. Utolsó reményük végett
főztek egy szeretetből, lelkesedésből és kreativitásból kevert varázsturmixot, amit a makettre cseppentettek. Másnap döbbenten látták, hogy a makett életnagyságúra nőtt.” (hiányzó forrás)
Bár a bejegyzés tartalmát legtöbben hitelesnek tartják, egyes kommentelők kritikai észrevételeket is megfogalmaznak. A később látók és látszódók néven elhíresült
kulturális párbeszéd nyitánya 2013. május 23-án zajlik le Zulu73 és a Telep közösségi oldalának máig ismeretlen adminisztrátora közt:
„Zulu73: Szüleitek pénzén építettetek magatoknak egy játszóteret.
Admin: Így végre van hol karácsonyoznunk.”
Horváthról a Központ vs. Telep közösségi oldalán jelenik meg az a fotósorozat, melyet – képi effektusai miatt (elmosódó hajnali fények, rózsaszín fénybeverés, minimális
mélységélesség) – sokan az évtized második felében készített Telekom-reklámok vizuális előfutáraként tartanak számon. A fényképeken Horváth egy padon, törökülésben
fogyasztja el cukkini feltétes pizzaszeletét – papírtálcáról. A képek virális terjedésében
nagy szerepe volt a tartalom egyszeri megismételhetetlenségének, a múló lényegiség
bravúros megörökítésének és a kizárólag szicíliai lisztből készült pizzatésztának.
A Telepen tapasztalható jelenségek hitelességét állandó jelleggel megkérdőjelező, a
Moméről négyszer, a Filmművészetiről hatszor is visszautasított Kisember azonban
éppen a pillanat spontaneitását vonja kétségbe a képek alatti koment-szekcióban:
„Kisember: Kurvára beállított.
Admin: És ha az?
Kisember: Okádok tőletek.
Admin: Nem vagy kedves.”
Az örök tamáskodók kapálózása ellenére a Castro étterem epicentrumától számított hatszáz méter sugarú körben az avantgárd erejével terjed el a képekből sugárzó
légies életérzés (#padonülős, #dobozbólevős), mely azóta is mágnesként vonzza a
környékre a szépségük szégyenétől megszabadulni vágyó bakfisokat.
A közzététel után pár héttel felreppen a szóbeszéd, miszerint Susan Sontag a
fotókat látván a következő megállapításra jutott:
„Egy fotó tulajdonképp mozgókép. Csak az idő áll meg.”
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Noha e szavak jelentését a szakértők azóta is csak nyomozzák, az idézet bekerült
a Susan Sontag’s most famous quotes című Youtube-videóba. Későbbi elemzők szerint valószínűtlen, hogy Sontag hozzászólhatott volna a fényképekhez, hiszen a
híres gondolkodó a fotók elkészültekor már kilenc éve halott volt. Mások szerint
viszont – ha egy fontos jelenségről fekete-fehér vagy akár csak abba hajló fénykép
készül, Sontagot semmi sem akadályozhatja meg abban, hogy hozzáfűzzön valamit. A médiafigyelem Horváthra szegeződik, kedvenc étele hamarosan megjelenik a Recept című receptkönyvben, mely Budapest legígéretesebb influenszereinek
gasztrofilozófiáját foglalja családias hangulatú, képes antológiába. Formai trendekkel kapcsolatos véleménye ettől fogva megkerülhetetlen. A Csipesz mosoda
egyik art-direktorával készült Soundcloud-beszélgetésből kiderül, hogy amikor
az egyik jól menő helycsoport egy újonnan nyíló főzelékbárnak kereste a megfelelő
tányérformát, a megbeszélés – Horváth távolléte miatt – egyértelműen meddővé
vált:
„a tányérokról kellett volna dönteni, de senki nem vállalta a felelősséget, és aztán vala
hogy elterelődött a szó. A berlini alterpopról ment a duma, meg hogy ki, mikor járt Berlinben
utoljára, és hát volt, aki épp akkor készült Berlinbe, volt, aki épp akkor jött meg onnan, de
aki épp megjött onnan, az is készült újra menni nemsokára, tehát nem tudták eldönteni,
hogy most akkor épp megjöttek-e Berlinből, vagy éppen oda készülnek. Erre a témára aztán
rendesen rácsúsztak, a tányérokról továbbra sem esett szó, de végül abban maradtak, hogy
Budapesten létezni igaziból olyan, mint a »most jöttem meg Berlinből« és a »most megyek
Berlinbe« állapotok között levitálni.”
Az igazság után [szerkesztés]
Apja lelkifurdalását anyagi támogatásra váltva, Horváth 2014 tavaszán felvásárolja az ország összes nagymamájának székét, foteljét és kanapéját, majd megalapítja
a Bútor nevű bútorboltot, mely az így szerzett darabokat Nemes Nagy Ágnes-i értelemben hitelesítve, azaz a „minden amiről a jelenben úgy döntöttünk, hogy a múltban
jó volt” mottójú ismeretfelhő biztos kezű letéteményeseként ad tovább a gombamód
szaporodó belvárosi kluboknak. Elemzői szerint Horváth zseniális érzékkel lovagolja
meg a posztszocialista országokat jellemző, McDonald’s korszak utáni nosztalgiázó
értékválságot. Bényei Márk, a Falat Bisztró egykori séfje „You Love Pörkölt – don’t
you?” című írásában tálal ki a budapesti vendéglátás eme korszakáról:
„Nem számított, hogy bármiféle főzelékről több évtizedes tényként állt rendelkezésre
az a tapasztalat, hogy undorító étel. Megváltoztak a dolgok: tartalom kellett mindenbe,
nekünk pedig nem volt jobb ötletünk, megfőztük újra a múltat, és azt mondtuk rá, hogy
finom. Mindenki hitt nekünk, a poharakra ráírtuk, hogy »pohár«, és mostantól bármit
megittak, ami pohárban volt, mindent megettek, ami tányérban, és ebből az álomból aztán
semmi sem ébresztette fel őket, pedig már nem csak az ő ujjuk lógott a bilibe, hanem szó
szerint a szakácsé is.”
Késői munkásságának elemzői szerint Horváth inkább ösztönös követője, mintsem tudatos alakítója a post-truth éra valós ismeretek helyett érzelmekre, személyes
meggyőződésekre alapozó spekulatív légkörének, sikereinek kulcsa pedig éppen
klasszikus műveltségének üdítő hiányában rejlik.
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Kritikusai [szerkesztés]
A belvárosi szubkultúra főbb szereplőinek közösségi tevékenységét immár csak
távoli monitorokon követő bölcsész beállítottságú, diffúz embermassza 2017 májusában jut el pszichés feldolgozási folyamatának fordulópontjához. A Reggeli a
rakparton és az Egy üveg borral a várban nevű közösségi mulatságok közös média
felületén teszik közzé újabb élcelődő megjegyzésüket, mely ismételten célt téveszt:
„Krl76: És erről meséltek majd az unokáitoknak?
Admin: Akár erről is.
Krl76: Bazi nagy hősök vagytok, mondhatom!
Admin: Csak jól éreztük magunkat. Nem próbálod ki egyszer te is?”
Az Egy üveg borral a Szabadság hídon 2.0 éjszakájának másnapján, a kritikai szempontok megfogalmazásának többszöri kudarca után, vagdalkozó gyűlölködésüket
végül a kendőzetlen ön-shaming váltja fel. Kirekesztettségük és izoláltságuk zenitjén megalapítják az „Értsd meg, te nem vagy cool” nevű csoportosulást, mely 2017.
május 14-én a következő listát jelenteti meg közösségi oldalán:
„Dolgok, amiket a Telepen zsigerből nyomnak, de te nem
vagy rá képes – vagy csak nem áll jól:
Petri Györgyre hasonlítás, nadrág egyik szárának
feltűrése, dj-pult mellett álldogálás, mezőkön
történő baráti csoportosulás, szörfözés, Távol-Keletre
utazás, Távol-Keletről beszélgetés, kooperálás, sideprojektelés, featuringölés, idénymunka, alkartetoválás,
térdzokni-szoknya kombó, ülőpuffban heverés, long-board,
hydro-foiling”
Mivel a közösség a megalakulás után egy hónappal csupán nyolc tagot számlál,
az alapítók végül feloszlatják önmagukat. A sors iróniája, hogy három bezsebelt
lájkjával végül Kisember búcsúüzenete aratja a csoport történetének legnagyobb
közösségi sikerét:
„Minap láttam a srácot, aki a Hivatal sörözőt takarítja.
Szamuráj sérót viselt, és McBook Airen instázott.
Nem értek semmit. Elfáradtam. Kutyák vagytok mind.”
Eltűnése [szerkesztés]
Szemtanúk szerint Horváth Hanna 2017. január 4-én hosszasan elidőzik az egykori
Kirakat bisztró előtt, majd – mintha a helyiséget vitrinnek tekintené – órákon át
áll az üvegfal mögött próbababaként. A jelenlévők csak akkor döbbennek rá, hogy
nem egy performanszban van részük, amikor Horváth este hat óra tájékán maga
alá vizel, és továbbra sem mozdul. Mentabogyótündér, Horváth közeli barátja egy
másnapi posztban nyugtatja meg az aggódó barátokat:
„Hanna jól van, bár kicsit túlterhelte magát.
Jelenleg a Káli-medencében regenerálódik.”
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Az incidenst azonban további vitatott esetek követik. 2017 februárjában Horváth
betér egy kézműves süteményre Édesemhez. Táskájából kis textílcímkéket vesz elő,
rájuk írja a „vendég” szót, majd a vendégek ruhájára tűzi őket. Rögeszmés ragasztgatásba kezd: a cukrászda minden egyes objektumát név szerint kategorizálja és
felcímkézi. Mikor az egyik vendég nevetésben tör ki, Horváth megragadja a pillanatot, és tollal az illető arcára írja, hogy „jókedv”. Az eseményekről egy rémült
anyuka másnapi Thumblr-bejegyzése ad képet:
„A kisfiam annyira megijedt, hogy elpityeregte magát. Erre ő egy »fájdalom« feliratú
címkét ragasztott az asztalra, oda, ahova a fiam könnye esett. A könnycsepp pedig felszáradt,
az asztalon viszont most már két címke is volt: »asztal« és »fájdalom«. Ez a Hanna nevű nő
pedig zokogni kezdett, mint egy kisgyermek, és engem kérdezgetett, hogy szerintem akkor
most mi az igazság. Megvártam, amíg egy pillanatra hátat fordít, aztán elrohantunk. Szegény lány…”
Horváthot – hús-vér formájában – 2017 áprilisában látják utoljára. Ezen a napon
a Konyha nevű étteremben jelenik meg, főzőlapot, lábasokat és hozzávalókat vesz
elő, majd nekilát elkészíteni nagymamája kedvenc tejbegríz receptjét. Miután elfogyaszt egy adagot, elmeséli az üresen maradt tányérnak az előző napi álmát. Az
üzletvezető utólagos beszámolója szerint ebben az álomban Hanna a halálsoron várta saját kivégzését, fellebbezésért folyamodott, de édesapja inkább lebeszélte a felesleges fáradozásról. Horváth a következő szavakkal hagyta el az éttermet, miközben a
mentőautóhoz kísérték:
„A nagyi ott van a tányérban. Azt kérte, hogy meséljek
neki valamit.”
2017. augusztus 19-én, egy összehangolt Instagram-hadművelet keretében még
elhiteti ismerőseivel, hogy képes egy időben Balin szörfözni és Koppenhágában
szitanyomó workshopot tartani – ezzel megteremti máig legjelentősebb eszmei
hagyatékát, az emberi szuperpozíció jelenségét. Horváth utolsó szavai Mentabogyótündér időegyenesén olvashatók, 2018. szeptember 4-i dátummal:
„az elmúlások hihetetlen gyors sorozata van.”
Horváth Hannát 2017 szeptemberének végén, egy fotón látták utoljára – a Bambi
presszó teraszán, két pohár sör közt, egy pöttyös bögrén betaggelve.
2019
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Major Árvácska

A Carissimi-ember
dr. Mák Ibolya emlékére
Még mielőtt a gép aláhúzná a címet, s azt is megelőzve, hogy az olvasószerkesztő javasoljon egy másikat, bevallom: nem is létezik ilyen szókapcsolat. Magam találtam
ki, s használom a kezdetektől, amióta csak ismerem a Carissimi nevű szervezetet és
újságot. Mindazokra gondolva, akik kedvesek (carissimi) nekünk (legyenek segítségünkre szorulók – vagy éppen szükségünkben rólunk gondoskodók). Utóbbiakról
szeretnék szólni, egyikük példáját emelve általánossá. Egy orvosét – bár a mintaadó
lehetne tanár, pap vagy éppen szociális munkás. Megnevezésüket ők maguk tartanák a legkevésbé fontosnak, személyüket pedig már rég föloldották a személytelenségben, foglalkozásuk szinte egyre megy. Úgy képzelem ugyanis, hogy a Carissimi-ember ugyanazt a magatartást képviselné, bárhova állítaná is az élet.
Gyökere, múltja, hite, tudása és tapasztalata teszi, hogy az ilyen ember két lábbal
áll a földön: kiindulópontja a valóság, szemléletmódja a realitás. Képessége az élet
elfogadása olyannak, amilyen, s még hiteles szavai is akadnak nevükön nevezni a
világ dolgait: a jót jónak, a rosszat rossznak. A Carissimi-ember csakis erről a talajról elrugaszkodva válhat azzá, amire rendeltetett: mások segítőjévé. Hogy kapta-e,
hozta-e, tanulta-e a mintát, maga sem tudja talán, lételeme az állandó készség mások feltétel nélküli szolgálatára. Kinek fontos valójában ez a folyamatos készenlét,
ez a végtelen segíteni akarás, ez az örökös önfeladás/felkínálkozás – másoknak-e
vagy önmagának? A Carissimi-ember talán pironkodva vallja be legbelül: elsősorban neki, önmagának. Ám az önzésnek ez a fajtája a másik ember számára biztonság: létezik egy telefonszám, amit bármikor fel lehet hívni, egy ember, akihez
mindig lehet fordulni. Hogy van valaki, aki képes megadni mindazt, amit ember
embernek megadhat: időt és figyelmet. Márpedig – Simone Weil szavaival – „a figyelem – tiszta szeretet.”
A Carissimi-ember nagy képessége, hogy idő múltával olyan természetessé tudja
tenni önmagát, szolgálatát, hogy létezésének fontosságát a másik akkor tudatosítja
igazán, amikor egyszer csak – nincs. Úgy lép ki mások életéből, ahogy élt: csöndben, észrevétlenül, halkan becsukva maga mögött az ajtót. Ajándékul ránk hagyva
az általa felmutatott lehetőséget: másokban is felismerni a Carissimi-embert.
Immár néhai orvosom, anyai barátom, dr. Mák Ibolya tekintetével vagyok képes
látni a Carissimi-ember arcát a még mellettem lévőkben: a jogi egyetemi évfolyamtársban, az újságíró kolléga-barátban, a kórustársban, az éjszakai ügyeletben segítő
doktornőben. S visszatekintve a pozsonyi évekre: Duka-Zólyomi Emesében, a ferences templom kórusának vezetőjében.
S mielőtt hősnek vagy szentnek gondolnánk a Carissimi-embert – ahogy néha
annak is látjuk (amit ő maga némi arcpirulás közben egy gyors kézlegyintéssel intéz el) –, kiderül, hogy humora is, hobbija is van, hogy képes fonákjukról szemlélni
104

MANÉZS
a dolgokat, mi több: ő is tud hibázni. Gondozottjai között akadnak kiválasztottak,
de ez nem jelentheti azt, hogy részéről ne illetne meg ugyanaz a kiváltság és tisztelet minden reá szorulót. Ismét Simone Weil gondolataival: „Minden emberben van
valami szent. De ez nem a személye. Nem is maga az emberi személyiség. Hanem
egyszerűen maga az ember.”
2016

Czesłav Miłosz

Nyolcvannyolcadik
születésnapomra
Tőzsér Árpád fordításában
Az átjárókkal, kicsi terekkel, árkádokkal
sűrűn megszórt város
a teraszaival a tengeröböl felé lejt.
Én meg a fiatalok testi s mulandó
szépségében gyönyörködöm –
mohos kövek közt táncos mozdulatokban.
A szoknyák már a nyár színeit próbálgatják,
tűsarkak kopognak a százados macskaköveken –
tetszik az örök visszatérésnek e szertartása.
Rég lemondtam a
székesegyházak s erődök szemléjéről.
Már csak a látásom él, elmúlni mégsem tudok,
szellemem – ősz fejem s nyavalyáim ellenére is – csapong.
Valami örök és isteni ámulat élteti lelkem.
Genf, 1999. június 30.

2013
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Choli Daróczi József

Az acélkék nadrág
Már iskolába jártam, amikor azt
tapasztaltam, hogy az emberek
szeretik, ha másokról hallanak
igaz vagy félig igaz, mindenek
előtt furcsa, a szokásostól eltérő
történeteket. Az emberek azt szeretik, ha másokat kibeszélnek, de
mindig csak másokat, önmagukról nem szeretnek hallani. Igazakat, igaz történéseket, igaz eseteket meg pláne nem.
Amikor erre rájöttem, elkezdtem
beszélni. Eleinte csak a falusi fiúk
között a futballpályán, amit a volt
leventepálya magas, égig érő je
genyefái közötti területen alakítottak át futballpályává a társadalmi
munkára kivezényelt falusiak. De
az is előfordult, hogy a szünetben, Choli bácsi a Legendák nyomában előadásán
az iskolaudvaron, amikor éppen
(2014. október 3.) – Fotó: Juhász Melinda
ott játszottunk.
Szerették, és nagyokat nevettek az emberek. Akkor is, amikor azt az esetet meséltem el, ami Tutunyival történt, aki nagyfiú volt, és annyi felesége volt már akkor,
mint a papréten tavasszal a pillangó. Ő egyszer Paszabról szöktetett meg egy
nagyon szép, fiatal lányt. Mi, Csikuláj, Fröccs meg én, meglestük, mit csinálnak a
kertek alatt. Mind a hárman a kertek végében húzódó bokrok közt kucorogva vártuk a fejleményeket.
Tutunyi kis termete, vékony alkata ellenére, nagyon fekete – meg nagyon erős
és erőszakos legény volt. A lány meg magas, karcsú, szép – meg olyan vastag
lábú, mint Papp Tóni faragott asztalának a lába. Tutunyinak kapaszkodnia kellett,
hogy felérjen a lány arcához. Az meg az istennek se akart lejjebb hajolni. Tutunyi
ágaskodott, kapaszkodott, mint majom az ecetfába, mindenáron meg akarta csókolni, de a paszabi lány csak tartotta, tartotta felfelé a fejét, sehogy se tudta elérni
a száját.
– Haggyá má, Tutunyi, haggyá má! – ismételte egész délután a bokrok közt, de
úgy, mintha semmi mást nem tudna beszélni azon az egy mondaton kívül. Tutunyi
meg csak erősködött:
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– De, de, hagyd magad, hagyd magad! – mondta, hiába. A lány nem akart kötélnek állni. Pedig alig vártuk, hogy történjen már valami, amit érdemes meglesni.
Egyszer aztán hirtelen beidegesedett Tutunyi, és ripsz-ropsz minden ruhát letépett
a lányról. Szegény paszabi lány ott állt előttünk anyaszült meztelen. Mi meg mind a
hárman tátott szájjal bámultuk, meg azt, hogy most mit csinál majd Tutunyi.
Nagyon szerették a falusiak, amikor ezekről az eseményekről meséltem nekik.
Én meg persze, ahányszor elmeséltem az esetet, mindannyiszor betoldottam valami
új, izgalmas részletet, a pillanatnyi gondolataim közül. Ezt is röhögve fogadták az
emberek. Pláne akkor, amikor valamennyien a kocsma előtt álltunk, és ott meséltem. Minden kis részletet hallani akartak Tutunyiról. Természetesen a sikamlósabb
dolgokat csak akkor mesélhettem el, amikor sem cigány, sem asszony nem volt a
hallgatóságban. Úgynevezett „csúnya” dolgokról nem volt szabad beszélnie még a
cigányfiúknak sem a faluban…
Az meg egyenesen a világ csudája volt, ahogy azon nevettek, amikor azt meséltem, miért haragszik rám annyira Tuja bátyám. Tuja bácsi az apám öccse volt, és ott
lakott négy lányával a szomszédunkban. Amikor már nagyon unatkoztam, átlopakodtam az ablakuk alá, és jó hangosan bekiabáltam:
– Sosoj!
Ő mindig kiszólt, pedig már jól tudta, hogy én vagyok az ablak alatt, hogy:
– Mi az?
Én meg megkérdeztem tőle:
– Tényleg nagy a csöcsöd?
Ilyenkor abban a pillanatban, ahogy megkérdeztem, szaladtam is, mint Dényiláék kutyája, mikor észrevesz bennünket a kertjükben a szőlő között. Jött Tuja bátyám
is, és ami éppen a keze ügyébe került, azt vágta utánam.
Azért is nagyon haragudott rám, ha a kutyáját csúfoltam. Volt Tuja bátyámnak
egy szerencsétlen szupornyicás kutyája, akit úgy hívtak, Fürge. Fürge csak úgy tudott ugatni, hogyha a fejét magasan, amennyire csak tudta, az ég felé feszítette, mint
más, rendes kutya, amikor vonyít, és olyan vékony cérnahangon bugyborékolt ki
torkából a hang, mintha vércse sikoltozna valahol a házak mögötti erdőben. Kisszemű, Tuja bácsi felesége, nem tudta kimondani az „F” betűt, ezért úgy hívta a kutyájukat, hogy „Sirge”. Elöl hiányzott ugyanis két foga. Amikor nem tudtam bemenni
az ablakuk alá, hogy bekiabáljak Sosojnak, Tuja bátyám nagyobbik lányának, mert
Tuja bátyám kint volt az udvaron, elkiáltottam magam, hogy „Si-ir-ge-e”, jó hos�szan elhúzva, mintha vonyítanék. Tuja bátyám mindig odanézett, én meg felemeltem a fejem az ég felé, mint a kutyája szokta, és vékony hangon elkezdtem ugatni.
A bácsit ez még annál is jobban idegesítette, mint amikor a lányával tréfálkoztam.
Sokszor már a haját tépte idegességében. Hogyha Kisszemű meg merte kérdezni,
mi a bánatnak idegeskedik miattam annyira, akkor meg őrajta töltötte ki a mérgét.
Sokszor kikapott Kisszemű miattam. Sosoj miatt meg olyanokat kiabált Tuja bátyám
országra-világra szóló hangjával: – „Te ördög szarja, hát azt akarod, hogy senki ne
vegye el a lányomat feleségül? Vagy talán magadnak akarod, azért nem hagyod
békén? Hát az anyád picsája még le sem esett az orrodról, máris asszony kéne?”

107

MANÉZS
De kit érdekelt, mit kiabál Tuja bátyám, hadd mondja, az a lényeg, hogy idegeskedik. Máris nem volt olyan unalmas a napom. Úgy kell Tujának – gondoltam.
Hadd tépje a haját, hogyha olyan irigy ember, hogy egy szárnya tövit se adna oda a
gyerek kezébe, még akkor sem, ha az előtte esne össze az éhségtől.
Tuja bátyámnak mindig volt ennivalója. Nem tudom, hogy csinálta. Azt sem sikerült kilesnem, honnan szerzi be a döglött kacsát, tyúkot, de olyan is előfordult,
nem is egyszer, hogy kövér libát szerzett. Azt mondta a cigánysoron, hogy tömés
közben félrement a kukorica, megfulladt. Természetesen nem sokan hittek neki,
tudták, hogy Tuja bátyám mindig mellébeszél, amikor komoly dologról van szó.
A döglött, kövér liba meg az egyik legfontosabb dolognak számított a cigánysoron.
Azon meg egyenesen egymás hasát fogták a kocsmázó magyar emberek, hogyha
Kisszeműt utánoztam. Kisszeműnek az volt a szokása, hogy a harmadik féldeci pálinka után, amit a Köpe-féle kocsmában kapkodott be, elkezdte nyalogatni a szája
szélét. Ahogy szaporodtak benne a féldecik, úgy lustult a nyelve, és egyre hosszabb
ideig felejtődött kinn, nagyon vékony alsó ajkán. Apró szemeivel olyan furcsán pislogott ilyenkor, mint egy idegbajos szalamandra az árokpartján. Amikor elindult az
utcán hazafelé, a különben egyenes, rendes asszonyos lába olyan iksz alakba csavarodott, mintha szorítana valamit a két combja között. Az a nagy kerek feneke meg
úgy kacsázott utána a levegőben, mint Pelle Tógyer rossz szekerének a saroglyája,
merthogy annak meg mind a két hátsó tengelye görbe volt. Amikor végigmentem a
falusiak előtt a kocsmában, bemutatva, hogyan megy Kisszemű az utcán, bepisiltek
a nevetéstől.
De a legnagyobb sikert mégis akkor arattam, amikor Rabot, a tanácselnököt utánoztam. Ő olyan kacifántosakat tudott mondani, hogy Mitru bácsi, a kondás is bátran
megirigyelhette volna. Pedig Mitru bácsi sem akármilyen ember volt. Legtöbbször
a szófogadatlan pulikutyája miatt kezdett el káromkodni. Ha a loboncos fekete puli
nem fogadott szót a tizedik felszólításra sem, Mitru bácsi fogta a karvastagságú
rövid pásztorbotját, és a kutya után vágta. Persze, nem találta el. Mikor Mitru bácsi
felemelte a botját, a puli már héthatáron is túljárt. Ilyenkor a kondás felnézett az
égre, és ami csak az eszébe jutott, mindent összehordott, ördögöt, istent, a pulikutya
anyját, de nagyon sokszor a saját maga anyját is beleszőtte a káromkodási csokorba.
Rab nem káromkodott. Falugyűlést tartott! „Mindaddig, amíg községünkben az
aktíva meg a passzíva nem kulminálódik, addig a helyzet nem lesz ottábilis” – ezt
mondta. Nem tudom, hol az istenben tudta ezt a hatalmas káromkodásnak is beillő
mondást megtanulni. Ennél százszor szívesebben meghallgattuk Mitru bácsit.
Történt egyszer, hogy éppen a kocsma közepén állva, a magas pult meg a három
meztelen asztal között, szétvetett lábakkal, éppen úgy, mint Rab szokta, a jó vastag számat még inkább előretolva, alsó ajkamat lebiggyesztve, jó hangosan, hogy
túlkiabáljam az emberek nevetését, próbáltam meggyőzni a többieket arról, miért
nem ottábilis minálunk a helyzet, de egyszeriben csend lett. Néma csend.
Zavarba jöttem. Az emberek, akik az előbb még le nem vették rólam a szemüket,
némán bámultak maguk elé a poharaikba. S szétvetett lábakkal, éppen úgy, mint
én, meredt szemekkel bámult rám a kocsmában Rab, a tanácselnök; mintha ördögöt
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látna. Csak bámult, bámult, mint egy rossz, szófogadatlan pulikutya. Most biztos,
hogy engem is internálni fognak, mint Heput, Zsíros Janit, a papot, meg Kindó
Pétert, Dulló Zolit, a kulákokat – gondoltam magamban. Rab pedig nem mozdult.
Az egész kocsmaajtót eltakarta előlem. Szédülni kezdtem, és lassan elkezdett forogni velem a kocsma. Rab is egyre több lett körülöttem. Már olyan gyorsan forgott
a kocsma, hogy mindenhol Rabot láttam. Körbeállta a kocsmát. Egybefolyt. Úgy
éreztem, bekerített. Teljesen elzárta előlem a menekülés útját, még egy résnyi lyukat
sem hagyott maga között.
Felnéztem a mennyezetre. Ott is Rab állt sorba. Kétségbeestem. Kesernyés émelygést éreztem a számban, a torkomban, még a gondolat is kesernyés volt a homlokom mögött. Egyszerre összerántotta valami a gyomromat, magas ívben, egyenes
sugárban robbant ki a számon valami ragacsos nyálka. Szemtől szemben álltam
Rabbal. Telibe kapta a szép, élesre vasalt acélkék nadrágját a számon kilövellő sugár.
Otthon tértem magamhoz. Az ágyban feküdtem hanyatt, és egy széles vizes ruhával volt átkötözve a homlokom. Cilmárt meg Csorba Jóskát másnapra behívatta
Rab a tanácsházára, és megbüntette őket, mert egy kiskorút leitattak a kocsmában.
Később, amikor már újra tudtam járni, hallottam a faluban, hogy nem is a pálinka
miatt, amit nekem adtak, büntette meg őket Rab, hanem az acélkék nadrág miatt.
Mert Rab nadrágját az övétől a szára aljáig végig lehánytam. Soha többé nem járt
acélkék nadrágban.
De ettől a naptól én híres embernek számítottam a faluban.

2014
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Draskóczi Ágnes

Októberi szieszta
Most épp nincs rohanás. Kis időre megáll
a mókuskerék.
Balkonszéken ülök. Asztalon toll, papír;
őszi slágerét
Edit Piaf duruzsolja bentről. Nap süt,
és átmelegít.
Nyugodt minden. Utca, sziklakert, fa. A ház.
És est közelít.
Majd csendben hull a lomb, de addig színesül
az ág ruhája,
s harsány, tarka jelmezt ölt. (És lesz avar-út…)
Igéz ősz bája.
Feltölt napsugár, szieszta, íródó vers.
Kései teremtés.
Magában ujjong a szív. Új nyomot hagyott.
És ez nem is kevés.

2021

Harapj a zöldbe
(Normafa, május)

Hegyi Botos
Attila

Alba

(hajnalének
a Nagykörúton)
Hajnalra kitisztul
a város. S vele
a látószögek.
Innen nézvést lehetne
ember előtti vagy utáni.
Így legérzékenyebben emberi.
Szokás szerint
a virágáruslány ébred először.
Úgy megvenné az összes virágját.
S azt a karcsú, izmos testet is
annyira megölelné.
Mennyi mindent ölelne még.
Tarkóján érzi a lány
szemét. Nem fordul hátra.
Semmi nem sértheti föl
a sétát. A lélegzet ritmusát.
A remegő orrcimpák dallamát,
hol az elmaradt lány,
a kínai jázminok, s a frissen locsolt
aszfalt párája összeér.

Hív takaró, gyep, fűbe hemperedj.
Levélsátor alá – bor, piknikkosár –
százszorszépszőnyegre kockázz fényt, időt, múlt szerelmeket.
S hegedűt, zenekart, engedd a zenét,
indázzon folyondár, gyökér,
kedved termékenyüljön,
elméd vessen dalt és verseket.
Ereidben áradjon vér, pezsdüljön öröm,
lelkeden pecsét ezernyi régi bélyeg,
Szó körül járkálsz.
zöldelljen emlék-patchwork, élet,
Minden pillanatban más
feküdj a fűbe.
jelentésbe lépsz.
Tárd ki arcod a fénynek.

2017

Varga Imre

Körséta

2016

2013
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”

2012. április 14. (B.E.)

A

„

független szépirodalmi folyóirat erős verseket, vonzó
prózai anyagokat, olvasmányos(!) esszéket tartalmaz.
A siker csalhatatlan jele,
hogy irodalmi életünk megfáradt, morgolódó „lovagjaira” láthatóan ügyet sem
vetnek Szabó Zoltán Attiláék. Saját útjukon járnak.

EMLÉKKÉPEK

Nyugat Ma: csoportkép az Újnyugat Irodalmi Kör művészeiről (A fotót Diósi
Imre készítette a magyar kultúra napja tiszteletére, 2011-ben.) Részlet a Metropol cikkéből: „A lapszám szerzői, szerkesztők és mecénások az ősök – mondhatni
nagypapák vagy szövetségesek – Hadik kávéházbeli festménye előtt álltak össze
egy csoportkép erejéig. Ez a budapesti kávéház volt Karinthy Frigyes egyik székhelye…”

Újnyugat-est a Magyar Irodalomtörténeti Társaság szervezésében 2011. február
16-án a Petőfi Irodalmi Múzeumban (PIM). A pódiumbeszélgetés résztvevői: Zsávolya Zoltán, moderátor, valamint Szabó Zoltán Attila és Petőcz András.
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Könyvhét, 2012.

Gryllus Dániel, a Kaláka alapítója a Nyugat Most első példányát ajánlja a Millenáris közönsége figyelmébe 2012 tavaszán.
113

EMLÉKKÉPEK

Törzsasztal-foglalás a 84. Ünnepi Könyvhéten a Café Dorottyában. Aki tölt: Hegyi Botos Attila. Akik vele kóstolnak: Zalán Tibor, Fenyves Marcell és Vörös
István.

A József Attila Színház előcsarnokában az Újnyugat Irodalmi Kör a magyar
kultúra napja tiszteletére készített „Legendák nyomában” előadása (2014. január 22.) után szerzők és közreműködők. Juhász Melinda felvétele.
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Az Újnyugat Irodalmi Kör és a Magyar Turizmus Zrt. közös, országos kulturális
és turisztikai kampányának jelentős eseménye volt a Nyugat Itthon irodalmi
fesztivál 2013. június 21-én a Szamos Gourmet Házban. Szamosék a vendégsereget erre az alkalomra készített „tortakölteménnyel” lepték meg. Képünkön:
Katona András, Szabó Zoltán Attila, Kálloy Molnár Péter és Zalán Tibor

Az Újnyugat Irodalmi Kör művészei 2015 júniusában a TIT Stúdióban a környezetvédelmi világnapon. Fotó: Juhász Melinda
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A margitszigeti nyári Újnyugat-fesztivál plakátja (2013. augusztus 23.)
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Sakk és (újnyugatos) irodalom egy nyári estén a Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum kertjében. A sakkfeladvány készítője: Krizsán Edith (balra), női nemzetközi
mester, magyar bajnok.

Sakk és (újnyugatos) irodalom egy őszi estén a József Attila Színházban. A képen: Csom István (1940-2021), sakkolimpiai bajnok, szakíró, mesteredző.
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Krúdy-puzzle, 2017. szeptember. Az előadás plakátja.
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2017 őszén a Nyugat Plusz 19. száma – ha az azonos stábbal készült
elődlapokat (Nyugat Ma 2010-2011, Nyugat Most 2012-2013) is ide soroljuk – az Újnyugat Irodalmi Körhöz köthető folyóirat ünnepi, 25.
lapszámának felel(t) meg. A címoldali szerkesztői jegyzet tehát nem
véletlenül foglalta össze éppen ekkor a 21. századi Nyugat-vállalás tanulságos (siker)történetét.
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„Mert kell egy csapat…” (2020. augusztus 20.)

Az Újnyugat Irodalmi Kör programjai, zenés irodalomórái általános iskolákba és
gimnáziumokba is eljutnak. A képen: a Talány Akusztik néhány művésze (Németh-Szabó Tamás, Kristó Zsófi, Zöld Csaba és Gáspár Gyula). A helyszín: a Váci
Utcai Ének-zenei Általános Iskola díszterme Pest szívében (2021. szeptember 16.)
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