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Eljön a m i id őn k
Tehát nincs kiút? Ennyire egye

di esetre redukálódik mindig a 
nemzet, s az ország, s az emberi
ség mega-sorsa is? A nagy, a fontos 
döntések, ítéletek átgondolásának, 
meghozatalának háttere csupán az 
lehet: nem is foglalkozhatunk más
sal, mint önmagunk pillanatnyi 
(lelki)állapotával, ha személyes lé
tünk szüntelenül dübörög, mint va
lami agydaganat, sistereg, mint a 
tengerhang a kiszáradt kagyló fü
lében; azzal, ami lelkileg nonstop 
gyötrelem és fizikailag alig szűnő- 
en fáj. Rossz, alkalmatlan hordozói 
vagyunk valaminek, ami alkalmat
lan, rossz, gyarló létünk nélkül soha 
nem lett volna, össze nem gyűl és fel 
nem türemlik. Mi és az idő: kicsiben 
egy-egy életnyi -  egészében ez a be- 
hemót, hormonzavaros, Alice-lelkű 
Pandora egy kozmikus Gulliver-me- 
séből, ez a befejezhetetlen Ózbeli uta
zás a történelem. Isten bábszínháza. 
„Gloria in excelsis...!”

Ennek a matinéscenáriumnak 
már legfennebb része lehet az a má
sik. Ezen a szinten „a világ csodás, 
mert jól vagyok; a kozmosz is kevés, 
mert meghalok.”

Felhúzódom a kakasülló'mre Petó'fi 
mellé, Arany helyére, Adyval bosszan
kodni, és figyelem a Nap útját: a Nap 
járását. A Nap mindig a kecskemé
ti öreg templom nagyharangja után 
ballag a történetek, anekdoták, mag
vas megjegyeznivalók irányán abban 
a bizonyos virtuális könyvtárban, 
mely Corvina-előtti, Corvina-utáni 
és Corvina-helyetti. Ahogy Kós Ká
roly mondta volt: sok bolondságot elkö
vettek őseink, az ilyen-olyan nemzet
ségek ezért a köves, a krumpliköves, 
epeköves, faragott-köves földért. Fő
leg mindig egymással volt bajuk 
Krisztus előtt és Mohács után. Más
sal inkább megfértek. Megosztoztak. 
Mint Toldi a hazai cipóba sütött cél
irányos aranyküldeményen.

Szemlélet, vagyis „célracionalitás” 
kérdése, hogy Heródes darabontjai fel
darabolták az aprószenteket, s még

ők mondják el, hogy történelmi szük
ségszerűség vala: ők mint jók megaka
dályozták, hogy ha netán csecsemők 
közé keveredett volna egyetlen Heró- 
desnek-rossz „bad-boy”, azt kiszűrték, 
alkalmatlanná tették? Nem, a dolgok 
sosem voltak és sosem lesznek ennyi
re dialektikusán elrelativizálhatók, 
agyonrelativizálhatók. Ha ebből vi
lágtörténelemre vetíthető, alkalmaz
ható szentenciát szeretnénk fejlesz
teni -  nos, akkor meg egy működő 
elmegyógyintézetben is több mint 
rendszere van a kitörésnek, s a nyu
galomnak ehhez képest! Akkor azt 
kell inkább tisztázni, hogy a jó szi
get, buborék, esetleges, izolált, ide
iglenes, múló állapot egy nagy és fo
lyamatosan tartás rosszban, vagy 
fordítva? -  Addig is gyakorlatilag mű
ködik a dolog. „Eljön a mi időnk” — vé
li reménykedve vagy fenyegetően a 
mindenkori eleven erőporszem, erő- 
atom, és egyik vagy másik mögé tö
mörülve, felsorakozva, alkotja azt a 
gyönyörű rajzát az üveglapon a vas
reszeléknek, mely a mágnes plusz és 
mínusz sarka között azonnal felveszi 
a maga tornaalakzatait. És valóban 
eljön. Mert az emberi dolgoktól nem 
idegen egy ilyen lüktetés. Hol a babi
loniak vonulnak be, hol a niniveiek 
vonulnak ki. Az egyiptomiak, görö
gök, parthuszok, rómaiak, guelfek, 
ghibellinek, spanyol és foltozott irhájú 
német zsoldosok, gurkák, Szenegálok, 
a kuomintang, a bitang, a vörösek, 
a valamivel fehérebbek, vörös és fe
hér, vörös és fekete lovon, felvirágoz
va, dzsipen, téharmincnégyesen, 
shermanon, tigrisen és Eufráteszen, 
vas- és rongyosgárdáskodva, rongyos 
malaszttá ázva, vietnami dzsungelnö- 
vényzet-töviskoszorúval a vaskalap
jukon, humuszra tekert gyújtózsinór
ral... Ez maga a hétvégeken belépti 
díjért nemzetközi Feszty-körképeket 
látogató történelem, valódi veszé
lyességi pótlékkal. Néha maguk
ról a hatáskörüket icipicit túllépő 
rendészekról az derül ki, hogy maguk 
is potenciális, virtuális túsz-szedő ter
roristák. Néhány visítás, a tömeg hát
rahőköl, hirtelen lángbaborul a Pearl 
Harbour-maketten a mini- és papírma
sé cirkálók nádfedele: Nix emberta
ni kiállítás! Két kosár vajaskenyeret 
követelünk, és a fogvatartott túszok 
azonnali szabadonbocsájtását!

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!
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HELIKON

SZŐCS ISTVÁN

JEGYZET
Edes-bús intemyet

„Mily nagy volt hajdan Róma,
bukása mutatja!”

Nemrégiben nagyon megsértődtem ma
rosvásárhelyi minőségemben. Stefano 
Bottoni történész azt írta valahol: Ma
rosvásárhelyen már két nap múlva úgy 
érzi az ember, hogy elfogyott körülöt
te a levegő. Hogyhogy? mindig is büsz
ke voltam rá, hogy Marosvásárhelyen 
nagy és gazdag légáramlatok óvják a 
szellemet a megáporodástól; sok érde
kes ember élt a városban, s még a dikta
túrák generálsötétjében is világítottak. 
Mostanról is fel tudnék művészt, tudóst, 
irodalmárt sorolni egypárat, és ha nem 
teszem, csak azért nem, mert ó'k sem vál
lalnának soha szolidaritást velem.

Maga a város is, minden nyomás ellené
re, még mindig tartja magát, meg tudta 
őrizni színházát, szimfonikus zenekarát, 
könyvtárait és önmagát; annak ellenére 
is, hogy az elmúlt harmincegynéhány év
ben iszonyatos exodust kellett átvészel
nie. Kik szívhatták el akkor Bottoniék 
elől a levegőt? Az általa pár éve kirobban
tott Sütő András -  Szabó Gyula -  Földes 
László vita alapján (ki kit jelentett fel, ho
gyan, miért és mennyire?) feltételezheti 
az olvasó, hogy a levéltári kutatások mel
lett főleg a Látó havi lap táján szerezte 
információit és hangulatait, hiszen köz
tudomású, hogy a főszerkesztő, Gálfalvi 
György a leggazdagabban betáplált szá
mítógép-memóriánál is jobban tárol min
den problematikumot mindenkiről, és 
billentyűk nyomogatása nélkül is kerti 
fecskendő gyanánt szórja az ismereteket 
-  ahelyett, hogy írna. Bátor, jó riporter, 
elfogult, de ennek ellenére szórakoztató 
kritikus és hatást kitűnően kelteni tudó 
publicista volt még a múlt század utolsó 
előtti évtizedében is, kár, hogy lemerült 
s az alapítványi beadványok és a rejtjeles 
gesztikuláció terén éli ki energiáit. Való
színű azonban, hogy a Sütő András lejára
tására indult rajtaütésekben nincs része, 
ám azért az említettek és egyebek miatt 
még ő is előidézheti, mint minden fruszt
rált személyiség, hogy légritkított tér ke
letkezzék körülötte.

Annak régóta híre terjengett, hogy Ma
rosvásárhelyt a valahai „fiatalok”, értve 
rajtuk a Láng Zsolt, Kovács András Fe
renc és mások csoportját, bálványrombo
lásra készülődtek Sütő ellen: de

1. akkor kellett volna kritizálniok, il
letve mentoraiknak, amikor Sütő még a 
Kommunista Pártban pót KB-tag volt és 
a paulusi fordulat nem következett be ná
la (amely végül, ha nem is a damaszku
szi, de talán a maroskeresztúri úton érte, 
s ami előtt, ha jól emlékszem, főleg csak 
én szoktam drámai és egyes írói zsengéit 
akként minősíteni, amilyenek voltak, de 
ami miatt a szakma népharagja most ért 
utol, tudomásul „azért sem vételes zárlat 
képében”, lásd pl. a Hitel Sütőt gyászoló 
számát;

2. s amikor már a cenzúrától lehetett, 
felül kellett volna múlniok Sütő Andrást, 
drámaírásban és publicisztikában, ám 
mint tudjuk, ez a legtávolabbról sem követ
kezett be, még kísérlet formájában sem;

3. és ha irodalmi művekkel nem sike
rült kiszorítaniok az olvasók kegyeiből, 
legalább nyílt vitákban kellett volna kifej
teniük, mi fájt nekik? Ám ehhez is hiány
zott vagy az erő, vagy a képesség náluk.

S ez talán a magyarázat arra, hogy 
most egy meglepő oldalsétát tettek s e ma
nőverrel igyekeznek működési jogosultsá
gukat bizonygatni.

Ugyanis az A Hét nevű bukaresti fo
lyóirat, amit a hatvanas évek vége táján 
azért akartak üzembe helyezni, hogy el
lensúlyozzon bizonyos káros magyaror
szági irodalompolitikai elképzeléseket 
(lásd például „kettős elkötelezettség”), s 
ezt a feladatkört hol ellátta, hol nem, a 
rendszerváltozás után erősen sorvadás
nak indult, majd leköltözött Vásárhelyre 
s egy idő óta csak Interneten jelenik meg, 
s nagy leleplezések és kis feltárások által 
véli igazolhatónak létét. Dsida Jenő szüle
tésének századik évfordulójára egy vigyo- 
ri kamaszzsúrt rendezett!

A megemlékezés műfaji behatárolá
sa, hogy ti. hepening vagy installáció, 
performansz vagy paralellepipedon, per- 
sziflázs-gyűjtemény vagy rágalom-ária 
est, sátánista teadélután vagy virtuá
lis megpostázás, nosztalgiaest (ah, hol 
vagy, bűbájos kamaszkor!?) -  komoly fel
adat elé állítja majd az irodalomelmélet 
és a receptivitás-szociológia munkásait; 
hagyjuk is ezt rájuk; a magunk vulgáris 
módján mindössze annyit mondhatunk, 
hogy csúnyább nehezen lehetett volna. 
Pl. a résztvevők kiszúrtak egy-egy Dsida 
verset és — „interpretálták”, feltehetően 
hanghordozás és arcjáték által.

Más, nem internetes forrásból szárma
zó tájékoztatás szerint a Látó Dsida-estje 
szokásos, rengésmentes vidéki irodal
mi esemény volt, majdnem száz résztve
vővel, köztük igen sok tisztes, időskorú 
személlyel, akik nem mutatták jelét an
nak, hogy szándékuk volna benevezni 
egy Paprika Jancsi szellemű vetélkedőre. 
Az est a szokásos kedélyeskedések, adomák, 
bennfenteskedések légkörében indult, 
azonban a7 szerint Balázs Imre József, 
„a Látó kolozsvári szárnya”: „Azért rafi- 
náltan mégis elkövet egy bravúrt, eléri, 
hogy a Nagy csütörtököt harsány nevetés
sel fogadja és hallgassa a közönség, s ez 
vitathatatlanul új kontextusba helyezi az 
imént még piedesztálra emelt életművet” 
(internet).

A Nagycsütörtök szerepeltetése ilyen 
arckifejezéssel kizárná annak az indo
koltságát, hogy bárki is tovább veszteges
sen időt erre a társaságra. Csakhogy fi
gyelemreméltó kijelentések hangzottak 
el Láng Zsolt szájából is, aki mégiscsak

író, és tiszteletlenség volna, ugye, nem tu
domásul venni egy ilyen szervezett tünte
tésben tett nyilatkozatát, amely éppen az 
alkalom és a keret miatt nem intézhető el 
azzal, hogy „magánvélemény”.

Nem szereti ő Dsidát, mondta, mert 
különben a verseket sem szereti, és nem 
bírja, ha ilyeneket írnak, hogy édes-bús. 
Hogy bárki kit szeret, és kit nem, az az 
ő úri passziójától függ (mindaddig, amíg 
tankönyv-szerkesztéssel és irodalomtör
ténet-oktatással nem foglalkozik). Példá
ul Tolsztoj sem mindig szerette Shakes- 
peare-t, sőt, Beethovent sem, lásd a 
Kreutzer-szonáta c. novelláját.

Az, hogy valaki nem szereti például a 
verseket, az függhet az agykéreg homloki 
lebenyének (gyrus centralis anterior) álla
potától. Ennek legkisebb sérülése esetén 
is az ember képtelen megérteni a képes 
beszédet; ha ilyeneket hall, hogy ez a lány 
egy gyönyörű rózsaszál, bebizonyítja, hogy 
nem igaz, mert nincs ága, boga, levele, sőt 
klorofilja sem. Ám szervi károsodás sem 
szükséges ehhez a gondolkodásmódhoz. 
Pavlov szerint pl. ha valamilyen logikai te
vékenység nagyon erős ingerületet vált ki 
valamely agyközpontban, akkor más köz
pontok gátlás alá helyeződnek, s van, aki 
ilyenkor verset nem képes felfogni, s van, 
aki diszkó zenét nem, vagy az elektroni
kus média kultúrműsorait; s ez a dolog ez
zel rendben is volna.

Mi a baj azonban az édes-bús kifejezés
sel? Félreértés volna valamelyes szittya- 
horthysta, vagy dzsentroid-centrikus szí
nezetet tulajdonítani neki. Azt hiszem, 
zenekritikusok terjesztették el, főleg Cho
pin és Schumann egyes zenedarabjainak 
jellemzéséül, később a románcnak neve
zett daltípus (pl. hallgató) közhelysze
rű jelzője. És ha legtöbb szótárunkban 
nincs is benne, a Magyar Larousse Encik
lopédiában (Budapest, Ak. Kiad. 1991) 
mindjárt az édesburgonya után követke
zik: „édes-bús mn irod Szomorkásán érzel
mes. Édes-bús dallam.”

Láng Zsoltban valószínűleg egy tarta l
mi asszociáció okozta félreértés jött létre: 
sírva-vigadás; és emiatt el akarja háríta
ni, hogy őt bármiféle magyar nótázássaí, 
ehhez tartozó érzelmi sekélyességgel, pro
vincializmussal s más efféle magyar izék
kel kapcsolatba hozzák, a számára is
meretlen vagy érthetetlen Dsida orvén. 
Felesleges aggodalom, őt, éppen úgy, 
mint kontingensének nagy részét, soha 
senki sem fogja magyarkodással vagy úri- 
as allűrökkel megvádolni.

Megtudni azt az Internetről, hogy „a 
teljes anyagot” le fogja hozni a Látó de
cemberi száma. Rangos számnak ígér
kezik, főleg ha Parti Nagy Lajos most 
idézett mű-trógerkedéseivel még jobban 
megspékelik; pl. „egy nagy Urna vendé
ge voltam”.

Dsida Jenő ellen az áskálódás nem 
is Méliusz Józseffel kezdődik, aki majd 
hatvan évvel ezelőtt Vigyázat, hamis an
gyal! címen írt róla, és híveivel, akik 
krisztkindli-költészetnek nevezték verse
it. Már érettségi előtt kicsapták Romá
nia összes iskoláiból, mivel egy versében 
azt írta, milyen boldog volt kisgyerek ko-
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rában! Csakhogy: kisgyerekkorában 
Szatmár még Magyarországhoz tarto
zott, és az akkori interdalnokok rögvest 
rásütötték az irredentizmus vádját! Vé
gül is egy nagybányai román képviselő 
(Teofil Dragoíj) mentette meg s kijárta 
érettségijéhez a felsőbb engedélyt, de azt 
mondta Dsidának: „Csak eggyel tartozik 
ezért nekem! Hogy soha olyan ne legyen, 
mint azok, akik feljelentették!”

Most is csak abban reménykedhetünk, 
hogy hátha akad Vásárhelyen egy vátrás 
kolléga, aki odaszól Kovács András Fe
rencnek: Azért csak vigyázzatok, fiúk! 
Mert az az alak valóban egy költó' volt!

Utóirat-előzetes. Mind a7 közhálón, 
mind egyes világlapok hasábjain töb
ben feltették a kérdést: hogy lehet, hogy 
Dsida Jenő, a vézna, szánalmas, vallá
sos, szipogó költőcske olyan vad „szélsősé
ges” hangú költeményt bírt írni, mint a 
Psalmus Hungaricus? A csudálkozóknak 
tudniok kell, hogy a Psalmus ún. ószövet
ségi műfaj. Mózes, Illés, Ézsaiás, Jeremi
ás és a Zsoltárok könyveit végsőkig he
vített izzású szenvedélyek, szélsőséges 
dinamikai skála, végletekig fokozott in
dulatok jellemzik. Mennydörgés és vil
lámlás tör elő a próféta torkából, kénkö
ves, tüzes eső zúdul Sodorna és Gomora 
bűnös világára. Röttenetesség itt az Is
ten mit mond, döbben meg a XVI. szá
zadi prédikátor is. És az is röttenetös, 
ahogy mondja! Akármilyen vallású vagy 
vallástalanságú valaki, ha már foglal
kozásszerűen űzi az irodalmárkodást — 
nem olvassa, hanem tanítja az irodalmat 
-, akkor illik ismernie legalább nagyjá
ból a hajdani próféták szövegeinek tarta l
mát és stiláris jellegzetességeit, mert füg
getlenül vallási „konszignaturájuktól”, 
az egyetemes irodalom értékes darabjai.

Noha internyeteseink úgy fogják ugyan 
fel pl. Dsidának az Elárul a szív, mert vilá
gít c. költeményének borzalmas élményét, 
hogy átküldték a másik, sötét szobába szi
varért hálóingben — költőnk, ha egyszer 
Psalmust ír, abból nem pesztonkás (lásd 
„bébiszitteres”) pusmogás lesz, hanem 
mélységesen átélt, végletes érzelmi-indu
lati kitörés, ehhez való hangerő és hang- 
szerelés, szóval ő nem érte be Erdős Láz
ár Röné léptékű farsangolásdival.

Továbbá Selyem Zsuzsa következő so
rait a közhálóról nem merjük magyaráz
ni: „Ez itt az irodalmi abszurd, a fiatalon 
elhalt életművet még mindig fogyasztja 
a halni nem tudó és nem akaró közön
ség. Szellemi nekrofília.” Itt a légritku
lástól már lüktet a halánték és kiguvad 
a szem. Meg kell kérdezni a szerzőt és a 
légszivattyú gépmesterét, Parászka B.-t.

Dsida: „Nem volt csak naiv és álmodo
zó, mint amilyeneknek általában a költő
ket tartják -  túl élesen látta maga körül 
a világot, élesebben az Okosoknál és Be
avatottaknál” — ezt Marosi Ildikó idézi Li
geti Ernő 1938-as gyászbeszédéből. Én 
meg Marosi Ildikótól ezt: „örökké a végle
tek csaptak össze Dsida öröksége fölött... 
az idő döntött, verseiből közkincs lett”, 
s „éppen ez fáj a steril elméjűeknek, a 
meddő szellemeknek, az irodalom körül 
bohóckodóknak...” -  ezt én teszem hozzá.

K edves B arátaim !
Csak homályosan tudom elmonda

ni, hogy mit is szeretnék. Röviden: egy 
verset, egy prózaverset, vagy egy kis 
esszét.

Az ötletet Dsida Jenő adta, ami alap
ján  nekem egy fényképet kellett volna 
készíteni, de nem tudtam, mert nem le
het. Pedig azt gondoltam -  és ezért e le
vél —, hogy olyan könyvet tudok majd 
készíteni, mint az Ötvenhatos levél, 
amely nem várt sikert hozott. Ott egy 
képem szerepel, amihez tizenhatan ír
tak, írtatok egy-egy verset. Mostani 
tervem, ha megvalósítható az ötletem, 
ennek a fordítottja lesz, vagy régiesen 
szólva inkább lesz lehet.

Hogy mi volt Dsida ötlete? Egy 1937- 
ben megjelent írás, amelyben Debrecen
ről, a régi temetőről és Csokonai sírjá
ról szól. Rövidítve ide másolom:

AKÁCLEVELEK CSOKONAI SÍR
JÁRÓL

Az 5-ös villamos visz ki a város ha
tárán  kívül eső, öreg, Hatvan utcai te- 
metó'be.

A szélesebb fó'útról mezsgye vág 
jobbra a sírok közé. Itt vagyunk Cso
konai pihenőhelyénél. Csokonai-vers 
ju t eszünkbe, amikor megpillantjuk 
az akáclombok alá bújt, fekete vasem
léket:

„Hamuhodni ákászod alján..."
Igen, ez volt a vágya, itt „hamu

hodni” a debreceni akácos temetőben, 
az „ákászok” alján. Itt alussza végte
len álmát százharminckét éve a ma
gyarság egyik legnagyobb és legba- 
labb végzetű költője. A síremlék is 
öregebb már százesztendősnél.

Az egymás felé rakott, három vas- 
téglányból álló, koromfekete emlékről 
régen lekopott az aranyozás. A sírt kö
rülvevő vaskerítés is rozsdás, a kőalap
zat mohos; máladozó.

Csokonai 
VITÉZ MIHÁLY 
Született '1773.
Debrecenben.
Meg-holt 1805.
Hazafiai emelték 1836.
Nem messze a Csokonai-sírtól, szabá

lyos, véget nem érő sorokban kis fehér 
kőtáblák őrzik a világháború debreceni 
halottainak nevét és emlékét.

Egymás mellett olvashatjuk a neve
ket: Bíró Lajos gyalogos, Nagy Mihály 
tüzér, Kondás József gyalogos, Lőrincz 
Ferenc huszár. Micsoda hosszú sor! Va
lamennyi fiatal élet volt, alig több húsz
huszonöt évesnél.

Közöttük ugyanolyan kis tábla: 
ANYUSZI POROTYKA 
orosz fogoly 
1894-1915
S aztán sorban a többi orosz foglyok... 

Anyuszi Porotyka. -  Ki tudná megmon

dani, miért olyan megindító ez a ma
gyar fülnek tréfás hangzású muszka 
név itt a Hatvan utcai öreg temetőben? 
Szegény kis Anyuszi Porotyka, ismeret
len orosz fiú. Hát ő is ide rejtette huszon
egy éves életét a magyar síkság homok
jába. Szerencsétlen sorsú magyar költő 
és szerencsétlen sorsú muszka gyerek 
egymás szomszédságában várják a fel
támadást.

Hirtelen szélroham szaladt át a sír
kerten." (Keleti Újság, 1937.)

Erről az írásról és látogatásról ne
kem rögtön Szatmárcseke jutott eszem
be, amelyről könyvnyi anyagom van 
készen. Sokan ismerik a csónakos fej
fáiról híres temetőt, és azt is tudják, 
hogy a sírkert közepén, főhelyen áll a 
Kölcsey klasszicista síremléke, kit a 
falu népe („jobbágy urak”) vesznek kö
rül. De említhetném a Házsongárdi te 
metőt is, ahol — lehet, hogy pontatlan 
az emlékezésem, de a negatívon egy
más mellett szerepelnek — Brassai 
Sámuel síremléke mellett egy magas 
oszlopon egy fiatal fiú mellszobra áll, 
alatta csak ennyi: ISTVÁNRA. Ki ő?

Ezekből talán már érezhető, hogy mit 
szeretnék: hasonló példákat, vagy az itt 
felsorolt példákat versbe vagy esszébe 
szedve, amelyek mellé én készítenék fo
tókat. De másként is lehet, mivel 20- 
25 éve van készen egy fotós anyagom 
a híres falusi temetőkről, és a kapott 
szövegeket, ha nem tudom pontosan il
lusztrálni, akkor hangulatában illő te
metői képet választanék. Ehhez még 
azt is hozzá teszem, hogy nekem, aki fa
lun nőttem fel, a temető nem rémisztő 
hely, nem a holtak birodalma (Hádész), 
hanem pont fordítva. Ha ismeretlen he
lyen járok, bárhol is vagyok, felkeresem 
a temetőt, bármilyen valláshoz vagy fe- 
lekezethez tartozik is az. Döbbenetes 
élményem volt utólag, amikor Lappföl
dön jártam, nem láttam és nem tudtam 
egyetlen lappot sem fényképezni. Útköz
ben valahol egy kisvárosban megáll
tunk, épp a temető mellett. Amikor vé
gignéztem a sírokat, a finn kísérőm az 
egyikre rámutatott: látod, aki itt nyug
szik, az lapp volt.

De nem folytatom, mert nehogy én 
kapjak bíztató és felkérő leveleket.

Még annyit, hogy nem általában 
kérek élményszerű leírást, verset, ha
nem valami olyat, mint fent próbáltam 
Dsidával érzékeltetni, ahol két név sze
repel, két sírfelirat keltette különös él
mény és gondolat. Ez lehet két sor is, 
de lehet két oldal is.

írom ezt a megjelenés reményével, és 
azzal az ígérettel -  ha valami véletlen 
nem akadályoz meg ebben - , hogy min
den verset, prózát képpel honorálok.

Kelt Bicskén, 2007. május 17.

MÓSER ZOLTÁN
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BOGDÁN LÁSZLÓ VERSEI
A p ó k  s tra tég iá ja
Vásárhelyen egy szállodában, 
áprilisban azt hittem , nyár van.
Kavarogtak sunyi hópelyhek, 
és én azt hittem: pitypangpelyhek.
A m íg  Király Lacira vártain.
Ott lebegett a pakurában.

A z  iraki háború zajlott, 
om lottak S zaddám  palotái.
Hó vagy pitypangpehely kavargóit.
M ostantól megtörténhet bármi!
Király Laci is megérkezhet.
Ez nem  a vég még, nem is a kezdet.

Egy erdőt láttam , sűrű  erdőt.
M ókusok, medvék, kérdőjelek, 
fejem felett fekete felhők 
rejtették az idézetet 
mellyel Király Lacit fogadom, 
boros üveggel az asztalon.

Egyszerre csak fák között voltam,
Király úr ism ét elveszett.
Gyökerek között botladoztam, 
csapdába csalt a képzelet, 
örök erdélyi éjszaka 
penetráns, vad, nyers vérszaga.

Tört arcom borok tükrébe vész, 
nem tudom  öreg Királyom hol van?!
Mert végül csak ennyi az egész: 
m entem  az úton, megbotoltam, 
s az életemben eltévedtem, 
van-e s ha van, segít az Isten?

2003. április 11.

V annak vidékek
a hetvenöt éves K ányádi Sándornak

Próbálgatom a hangom, 
hanton és árokparton, 
ha lantom  lenne, lantom ...

Kebelemre szorítnám, 
a halá lt így szólítnám, 
coki pokolba, hitvány!

De há t csak furulyám  van, 
hallgatnak mégis páran, 
hárm an vagy háromszázan,

de gyűlnek, gyülekeznek 
(égen setétlő felleg) 
legendák, hiedelmek.

H át fújom  furulyám at, 
m ár senkire se várok, 
hátam  megett az árok.

Gyógyír, átok, kín, méreg, 
feltám adó remények -  
égre csendül az ének.

És jönnek egyre többen, 
világvég szürkületben, 
ahogy m indég is hittem.

Hallgatják am íg élek, 
tudjuk, vannak vidékek, 
ahol másfajta népek

forognak körbe-körbe, 
vízbe sem, csak az égre, 
nem is néznek tükörbe,

elég ha egym ást látják!
Nem  isznak bort, csak m áslást, 
s a sült galam bot várják.

A z  Isten háta mögött, 
fu llasztó őszi ködök, 
zegernye, mocsár pöfög.

De értük is eljövök!...

2004. m ájus 4.

A z ifjú ság  éhes m a d a ra
A z  emlék éles és tú lm uta t önmagán.
A z  oszlop m ellett állt, a Bulandra elő
csarnokában, vörös ingében, tétován 
vigyorgott. „Alvarez -  m ondta -  a színlelő
m űvész”. Santiago, „ébren alvó város!” 
egy p illanatra  feltűnt a p lakátok között. 
„Óceánnal, magas hegyekkel határos...”
Egy kondorkeselyű felettünk körözött, 
de nem csapott le még, érthetetlen kivárt.
Kék m osdótálakban hajózott Erzsébet.
„Csillében m indég kék, kökény-azúr az ég.
Sehol nem láthatsz ilyen égi kéket.”
S  akkor a kirá lynő  azt mondta: „elég!”
És jö ttek az angol kalózhajók. Drake 
nem  tehetett mást, legyőzte az árm ádát!
„És a költők közül Keats, Browning, Byron, Blake, 
Paz, Neruda, Borges! Ne felejtsem Lorcát...” 
Mesélte, remélvén: végül m égis megért, 
ha én is megértem és. És Allende sorsát.
„Nem pusztán  két személy!” A  bosszúról mesélt. 
Sortűz stadionban. És m it a képzelet 
sem vizionálhat, ezerarcú terror.
„Allendét megölték és győzött Pinochet!
Nem  pusztán  két személy. Nyugalom  és horror.”
S  hogy el kellett tűzni. Nyom ában lihegtek 
a köpök, hát eljött. „Cseberből vederbe!” -  
vigyorogtam. Legyintett. Hópelyhek libegtek 
fejünk körül. Régen kiértünk a térre.
És körbe kerengtünk. „De itt nem utána  
koslatnak. Személye itt nem fontos.” „Talán, 
de m i lesz ha mégse az, amire várna?
Hisz ez is rendőr állam!...” „Nézd, én katalán
vagyok, az őseim Katalóniából
jö ttek az új világba. Tetszett nekik Csille.

» » » » » »
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» » » » » »

Az ember veszélyben lehet mindég, bárhol. 
Sorsunk kockajáték. Az ember, mint a pille 
ide-oda libeg. Sorsjáték az élet.
Valamivel ki kell tölteni az űrt.
Valahol régen elkészült az ítélet.”
Az ifjúság éhes madara elrepült 
fejünk felett. Az ég óntükörként fénylett. 
Felnéztünk és a sarkcsillagot kerestük. 
Megtaláltuk végül. Amigo, az élet 
egyetlen kérdés.” Mi válaszolunk, hittük. 
Már ennek is (hinnéd?) harminchárom éve. 
Tart a keresés. Kitart. Nem lehet vége. 
Elvesztettük egymást, várva döntő' érvre, 
az a lobogás sasszemében még ég-e?
2005. ja n u á r  23.

S zep tem beri lá z
1

A távon fél időben visszavettem.
Én voltam az? A végén el is hittem, 
hogy első vagyok. Egyszerű volt minden.

Teljesen mindegy, tovább hogy csinálom. 
Levélként libben életem -  az álom, 
s a sarkon túl már ott vár a halálom.

Itt maradtam, végülis hazátlan, 
ebben az ázó legesleg hazámban, 
csodára vagy mélyütésre vártam.

Mert kiütnek már rémálmok, hullafoltok,
hiszen amit a jó isten elrontott,
hogy hozhatnánk rendbe? Romló dolgok

kerítnek be. A szegények szerelme 
múlik s a test se telt be még, az elme 
is elvillan anélkül, hogy betelne.

O, ha legalább tudnám, mit kerestem, 
mondatok árnyékában, sörközökben, 
lányok szemében tűnve, elveszetten?

2
Vártam csak, várok, nem tudom mire.
Azt se hogy meddig. Azt se hogy kire.
Szólít igéző mennyei zene.

Hát ennyi volt? Ezt mérték ki nekem?
Sokallom? Unom? Keveselem?
A Nagy Osztó kezében életem.

Elvesznék még egy elrontott regényben.
Ki tudja meddig maradhatok ébren?
Süvít a szél a kopár vidéken.

A világot se, magamat se értem.

Háboroghatnék persze, de minek?!
Az árnyék már a sarokban zizeg.
Minden egész széttörten libeg,

S az almáskertben várnak az istenek.
2005. szeptem ber 19.

H oel herceg m egpróbá lja
k ijó za n íta n i T r isz tá n t
... Sebzett szív. Bánat herceg. Önmagádat megnyitván 
kútba hullottál, Trisztán! -  szomorú Hoel herceg. -  
És a kút is te voltál. Szólott a régi nóta.
Követted. Megbotoltál. Távolodott Izolda.
0, ha veled lehetne!.. .Baktattál fel a hegyre.
0, ha még egyszer látnád. Csodára vártál, kegyre.
Es rád zuhant az este. Felszikrázott a teste. 
Megnyerheted a játszmát, árnyaiddal körötte?
De azt se tudod hol van. Almaidban? A holdban? 
Tétováz a sehol-ban? Bélpoklosként követted.
Hogy együtt, kéz a kézben induljatok. Az éden 
ott bujkál az ölében. Meg sem ismer, nem érted?!? 
Mert elfelejtett téged. Semmi már meg nem menthet. 
Izolda férjével hál. Hátad megett a végzet!...!
2004. feb ruár 17.

Andonisz Papadopoulosz rajza
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GYULAI LEVENTE

Változó dialóguspozíció
„Almunk: a messzi földek: Párizs,

Chicago, Peking, Róma, Jéna.
Almunk: a tudomány, a könyvek

birodalma s az esti Néva.
Almunk: a tűz, asszonyok teste,

kék szemű lányok hű szerelme.
Almunk: a tenger hullámzása,

a forró, déli szombat este.
Álmunk: a tej, a méz, a citrom,

őserdők titka, rétek csendje.
Almunk: az idők végtelenje,

az értelem örökös rendje.”
Cselényi László

Ha az 1960 és az 1980-as évek vége 
közé eső m agyar irodalmi kánonról 
beszélünk, akkor feltétlenül számol
nunk kell az ideológiai m eghatáro
zottságokkal és a politikum nak a mű
vészet, implicite az irodalom életébe 
való erőteljes beavatkozásával. Az er
re való reakciónak is tekinthetjük a 
hivatalos pozícióból k ialak íto tt és irá 
nyított m agas ku ltú ra  elemeinek le
cserélésére törekedő', az ellenkultúra 
á ltal k ínált a lternatívák  érvényre ju t
ta tá sá t megcélzó művészi megnyilvá
nulásokat. Az em lített időintervallum 
irodalm i diskurzusában alig kapha
to tt helyet olyan mű, amely nem felelt 
meg a kor ideológiai és politikai nor
m áinak. Az elitkultúra elsősorban in
tézményeinek köszönhetően te tt szert 
a társadalom ban etalon szerepre. A 
hatvanas években „fellazult” a m a
gyarországi irodalom politikai ellen
őrzése, és ennek következményeként 
a művekben szabadabb megnyilatko
zás volt észrevehető. A nnak ellenére, 
hogy elsőrangú szerzők kerültek be
tiltásra , hogy a kultúrpolitika az újí
tó irodalmi törekvések ellehetetlení
tésére törekedett, és hogy m arkáns 
elméleti és k ritikai v itának  nem biz
tosított teret, mégis 1962-64-től az 
irodalmi szempontból is helyüket meg
álló művek születtek. Tábor Adám a 
hivatkozott korszak m agyarországi 
irodalm át követve olyan megállapí
tásokat tesz, hogy a „szocreál kolla- 
borizmus1 — kollaboráns »munkás«- 
irodalom -  domináló szerepe” továbbá 
is észlelhető volt, m egm aradt a k riti
kai k isrealista2 irodalmi vonulat és 
feléledt az elhallgattatás u tán  ismét 
publikáló írók, költők köre, a „nagy
realista  irodalom”3 képviselői, ak ik  a 
politikai hatalom m al ambivalens relá
cióban álltak , és nem utolsósorban a 
népi szürrealista  költészet4 vagy a mo
dern líra és próza5 jelenléte sem hagy
ható ki az irodalmi skálából. A buda
pesti Ráció Kiadó pár évvel ezelőtt 
hiánypótló vállalkozásba kezdett, am i
kor a m agyar neoavantgárd (kísérle
ti) irodalmi hagyomány meghatározó

6

alakjainak életműve felé irányította 
figyelmét és megkezdte ezek feldolgo
zását.

Az Aktuális avantgárd elnevezésű 
könyvsorozatban olyan m arkáns alko
tókról íródtak és íródnak monográfia
kötetek, m int például Nagy Pál, Tóth 
Gábor, Cselényi László, Cselényi Béla, 
Erdély Miklós, Papp Tibor, Kemenes 
Géfin László. A monográfiasorozat 
„az eleddig még földolgozatlan tém ák
nak  és szerzőknek a komplex életmű
vére összpontosít a hatvanas évektől 
napjainkig. Ezzel nemcsak a hiány
pótlás szerepét vállalhatja, hanem  
a nyitott ku ltúrában  lejátszódó több
szörösen szim m etrikus történések is 
új m egvilágításba kerülhetnek, vala
m int újabb dialógusok beindítására 
terem thet esélyt” -  olvasható Bohár 
A ndrás A m egírhatatlan  költemény. 
H erm eneutikai kísérletek Cselényi 
László költészetéről című Aktuá
lis avantgárd-könyv fülszövegében. 
Bohár a határokon tú li m agyar iroda
lom és ku ltú ra  fontos képviselőjének, 
Cselényi Lászlónak m éltatásával pár
huzam osan a kísérletező, új szellemi
ség recepcióját is elő kívánja mozdíta
ni a monográfia segítségével. A kötet 
nem tá r  az olvasó elé hagyományos, 
az életpálya vonulatai mentén építke
ző monografikus feldolgozást, hanem  
az életmű tematizációs elmozdulásai
ra  figyel. Az „eminens poétikai megol
dások, a zenei szerkesztettség vagy a 
kulturális univerzalitás k itüntetettsé- 
ge” kevésbé hangsúlyos elemzésénél 
a herm eneutikai értelmezés erőtelje
sebben fordul a „mindennapi élettörté
net-elbeszélés sűrítm ényének” az élet
műben való alakulása, változása felé. 
Bohár leszögezi: nem kíván az életmű 
recepciójára, a befogadói olvasatok
ra  kitérni.6 Az alkotói pálya irányvál
toztatásait a kötet ha t fejezetben tá r 
gyalja -  a fejezetcímek találóan jelzik 
a tem atikus metamorfózist: 1. Ahogy 
kezdődött; 2. Narráció és poézis; 3. Él

mény és egzisztencia; 4. Időmodulációk;
5. Az emberélet ú tjának  felén: az előtt 
és u tán  között; 6. Aleatória vagy a vég
leges irány (nélküliség). A legtöbb radi
kális újító, avantgárd törekvésű szer
ző a hetvenes évek közepéig hiányzott 
az irodalmi nyilvánosságból, hiszen 
az antológiákban vagy folyóiratokban 
való konstans publikálás hiányában a 
neoavantgárd szerzők csoportjának le
gitim itása nem volt biztosított.7

A hatvanas években kevés kivétel
lel az autonóm szellemi közösségi cso
porttevékenységek a privátszférába 
szorultak, vagyis m agánlakások, ven
déglők és kávéházak biztosítottak mű
ködési keretet szám ukra. Ezekben az 
években a művészetet a kultúrpolitika 
három  szempontból vizsgálta: mennyi
ben segíti a szocialista társadalom  épí
tését, milyen módon viszonyul a szo
cializmus építésének ellentmondásos 
folyamatához, és kiolvasható-e belő
le nihilista, pesszimista, irracionális 
megnyilatkozás.8 Kulcsár Szabó Ernő 
az 1962/3—1979 közötti m agyarorszá
gi irodalom helyzetét elemezve megál
lapítja, hogy „a háború u tán i m agyar 
irodalmi modernség szerves kibonta
kozásának letéteményese ezekben az 
években a nyugati emigráció lehetett 
volna, ez viszont az anyanyelvi közeg
től való elzártságot s a teljes szellemi
poétikai visszhangtalanságot szen
vedte meg”.9 A neoavantgárdról szóló 
diskurzus elképzelhetetlen volt a ko
rabeli m agyar irodalomban, ennek kö
vetkezménye, hogy máig ta r t  a kísér
leti irodalom szövegeinek feltárása 
és időbeli behatárolása. A művek ki
adására  csak a szocialista kultúrpoli
tika  oldódása u tán  kerü lhetett sor. A 
m agyar neoavantgárd művek nagy ré
sze M agyarország ha tá ra in  kívül ke
letkezett, de nem ez az egyik legérzé
kenyebb pontja a kísérleti irodalm at 
érintő kanonizációs gyakorlatnak, 
hanem  az a tény, hogy az értelm e
ző és befogadó közösségek még a kö
zelm últban is zavaró tényezőként ke
zelték a m agyar nyelvű irodalmi mű 
M agyarország ha tá ra in  kívüli létre
jö tté t.10 M ár maga a neoavantgárd pa
radigm a elmélete is problematikus. 
Deréky egy 1930 körül bekövetkezett 
avantgárd-másodmodernség, 1960 kö
rü l érzékelhető másodm odernség- 
neoavantgárd és 1985 körül körvona
lazódó neoavantgárd-posztm odern 
paradigm aváltásról beszél, de rögtön 
hozzáteszi, hogy a szakm a vélemé
nye megoszlik e kérdésben, hiszen so
kan  megkérdőjelezik a neoavantgárd 
paradigm aként megfogalmazhatósá- 
gát. Többek közt a fent leírt kultúrpo
litikai kontextus is rányomta bélyegét 
Cselényi első két könyvére, a Keselylá
bú csikókoromra11 és az Eró'kre12 -  bi
zonyítja a versek alapmotívuma, az
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élmény- és egzisztencia-meghatáro
zottság kettőssége. Az előbbi verskor
pusz kötetcím-adó költeménye utal 
az élmények jellegzetes m egragadá
sának  szándékára. „így az élmények 
formába öntése nemcsak a nyilván
való költői beszéd szubjektív szituált- 
ságát vetíti elénk, hanem  a tradicio
nális építkezést felhasználó, múltból 
építkező és a pozitív utópia jövőjét kí
vánó irodalm at is megtestesíti. [...] 
A hagyományos életérzést és jövőori
entáltságot kinyilatkoztató költői be
szédmódot m integy elmélyítik a népi 
tradícióból kinövő balladai formák, 
amelyek a m egválthatóság poétikai 
üzeneteit is közvetítik” -  írja Bohár. 
A jövőorientált első kötet és a jelen
centrikus második a hagyományosan 
felfogott költői szerep végét jelentette. 
Bohár szerint a korabeli szellemi-kul
tu rá lis  közegben az ideologikus séma
töredékek elő-előbukkantak még azok 
műveiben is, akik a művészetet az ép
pen érvényben levő (kultúr)politika 
elleni fellépésként is használták. „... 
ebben a zárt társadalmi szituáció ban 
az íróknak nem volt alkalm uk -  így 
Cselényinek sem a hatvanas évek kö
zepéig — egy nyitott világ művészeté
nek m egtapasztalására. A m agyar 
szellemi és művészeti tradíciók pe
dig kevés a lkalm at k ínáltak  a nyitott 
szemlélet elsajátítására...” A hatva
nas évektől a két első kiadvány hagyo
mányos felépítésének „romantikus be
állítódását, heroikus beszámolókkal 
terhelt beszédmódját” és a szociografi
kus ihletettségű valóságábrázoló vers
form álást erőteljes cenzúra követte. 
Az 1978-as kötetben, a Krétakorban13 
az előző két Cselényi-könyv m unkái 
új szerkezeti rendben jelennek meg, 
jelezve a modern avantgárd irányai
nak kreatív újragondolását. A Jelen 
és történelemben14 tematizációs bőví
tés érhető tetten; riportok, publicisz
tikák, naplórészletek, irodalmi-mű
vészeti reflexiók ágyazódnak bele a 
szövegkorpuszba. Bohár az életmű 
megközelítéséhez egy folyamatosan 
változó dialóguspozíció k im unkálását 
és az ebbe történő belekapcsolódást 
ajánlja. Ezen értelmezésmód k iik ta t
ja  a történeti-filológiai beállítódású 
irodalom értést és a szöveg- és szer
kezet-centrikus szemiotikái vizsgála
tot. Az életmű Krétakor és A megírat- 
lan költemény15 közötti intervallum a 
kapcsán Bohár úgy véli, hogy a n a rra 
tív és poétikus elemek egym ásra ref- 
lektálódásának megterem tése révén 
a költő a hagyományos élménylírától 
és a konvencionális költői pozíciótól 
távolodik el, egy folyamatosan meg
újuló dialóguspozíció kiépítésének 
körülményeit teremtve meg. A mono
gráfia szerzője ezen a ponton a Lévi 
S trauss á lta l megfogalmazott gondo

lat jelenlétére akad: „A történetiség 
egyenes vonalú mozgásának észlelése 
vagy a csupán kronológián alapuló kó
dolási rendszer egyáltalán nem több 
a társadalm i életre gyakorolt pusz
ta  ha tásánál.” Bohár herm eneutikai 
megközelítésében Lévi Strauss m un
kássága m ellett Heidegger, Derrida, 
Geoffrey H artm an  filozófiájára is h i
vatkozik. Cselényi életművének értel
mezésekor nem nélkülözi a történel
mi kontextust, amely akadályozta és 
késleltette a kísérleti irodalom kano- 
nizálódását. Hogy a neoavantgárd mű
vek a korabeli kánonban nem kaptak  
helyet, több faktor eredménye: a poli
tikai hatalom  ideológiailag nem ta lá l
ta  őket megfelelőnek, ebből kifolyólag 
alig ju to ttak  publikáláshoz a szerzők; 
elm aradt a k ritikai fogadtatás; nem 
kerültek be az éppen érvényben levő 
oktatási anyagba; a média nem reflek
tá lt rájuk -  mindezek hiányában nem 
tö rténhete tt meg a befogadó közönség 
felé való közvetítés. Aligha elképzelhe
tő, hogy valamely írót vagy irányzatot 
vissza lehet hozni az irodalom törté
neti tudatba, ha nem volt korabeli re 
cepciója. Az Aktuális avantgárd meg
szüntetheti, á th idalhatja  a kísérleti 
irodalom és a befogadó közönség kö
zötti szakadékot.

Bohár András: A megírhatatlan költe
mény. Hermeneutikai kísérletek Cselényi 
László költészetéről. Ráció Kiadó -  Ma
gyar Műhely Kiadó, Budapest, 2005.

Jegyzetek
'Tábor Adám az „urbánus” Garai Gábort 

és a „népies” Váci Mihályt véli az irodalmi 
vonulat legtöbb képviselőinek. = Tábor 
Adám, A  váratlan kultúra. Esszék a magyar 
neoavantgárd irodalomról és művészetről, 
Balassi Kiadó, Budapest, 1997, 17-18.

2LegjellegzetesebS darabjai: Fejes Endre: 
Rozsdatemető, Moldova György: Sötét angyal, 
Somogyi Tóth Sándor: Próféta voltál, szívem, 
Sánta Ferenc: Húsz óra = Uo.

3A népies Illyés Gyula és Németh László, 
illetve az urbánus Déry Tibor és Lengyel József 
= Uo.

4Nagy [jászló. Juhász Ferenc, Kormos István, 
Csoóri Sándor, Ágh István művészete = Uo.

5 Weöres Sándor, Ottlik Géza, Pilinszky 
János, Nemes Nagy Ágnes, Mándy Iván, Rába 
György, Mészöly Miklós = Uo.

6 Ezeket az Escorial avagy a Cs-tartomány 
(összeáll. Pomogáts Béla, Madách-Posonium 
-  Lilium Aurum, Pozsony -  Dunaszerdahely, 
2002.) című kötet tartalmazza.

7„...az újító írók autonóm, spontán, 
alulról jövő csoport-, antológia-, folyóirat
kezdeményezéseit a legmerevebb elutasítás 
fogadta, tudván, hogy az igazi veszélyt az 
egyenirányított és atomizált szellemi életre 
éppen az igazi közösségképződés, mindenekelőtt 
az etikailag, gondolatilag és művészetileg 
egyaránt radikális szellemiségű alkotók 
közösséggé, illetve m ozgalommá kristályosodása  
jelenti!” Kiemelés az eredetiben. = TABO R  
A dám , A váratlan kultúra. Esszék a m agyar 
neoavantgárd irodalomról és művészetről, 
Balassi Kiadó, Budapest, 1997, 21-22.

8Bohár András, Aktuális avantgárd: M. M. 
Hermeneutikai elemzések, Ráció Kiadó, Budapest, 
2002, 17.

EGYED EMESE  

Vale
az állandóság borzos életünkben 
egy féltüdejű kedves tarka macska 
volt állandóság tűnő életünkben

az ablak Fellegvárra, gyepes ágyra 
az ablak háztetőkre fellegekre 
nyílik az ablak múlhatatlanságra

sokat járkált kisvilágunk körében 
sugarak átló fordulat szökellés 
jött a kedvesség utánam elébem

békesség-macska mi legyen a sorsunk 
miféle árvaságra keresésre 
teremtett Isten siratni a voltunk

nézvén tavasznak múltát füvet lombot 
ablakot tárva láthatatlant látva 
üzenetet pintynek felhőnek mondok

Bodor Anikó fotografikája (részlet)

9Kulcsár Szabó Ernő, A magyar irodalom 
története 1945-1991, Argumentum Kiadó, 
Budapest, 1994, 55.

10Deréky Pál, A magyar neoavantgárd 
irodalom. Jelentéstelenítés, szabadság, levegő 
(lélegzet). = N é/m a? Tanulm ányok a magyar 
neoavantgárd köréből, szerk. Deréky Pál, 
MÜLLNER András, Ráció Kiadó, Budapest, 
2004, 11-12.

“Cselényi László, Keselylábú csikókorom, 
Szlovákiai Szépirodalmi Könyvkiadó, 1961.

12Cselényi László, Erők, Versbarátok köre, 
Bratislava, 1965.

“Cselényi László, Krétakor avagy lehetőségek 
egy elképzelt szöveghez, Madách, Pozsony, 1978.

“Cselényi László, Jelen és történelem avagy 
lehetőségek egy elképzelt szöveghez (1956-1981), 
Madách, Pozsony, 1981.

“Cselényi László, A megíratlan költemény, 
Madách, Pozsony, 1990.
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A«««» K i l o m e t r iK
irányítja és szerkeszti K»r<ícscnyi Zsolt

AVE CSEHY!

A CSÁSZÁR REVOLUTIÓ JA.
HECATE RETORIKUS RETRO -L É G IÓ I.

AVAGY : A MANIERISTA MENTÁLMANIPULÁCIÓS MENNY MANNÁIRÓL SZÓLÓ MENDE-MONDÁK MÉTA- 
MÍTOSZA A ROPPANT RÖVIDSÉGÉBEN IS MISZTIKUSAN MEGMETSZETT TÁRGYNAK

Motorikus Motus-motto 
(Mozgás-szó) :

Karácsonyi Zsoltnak, a Lyra Caracallájának, a Kolozsvári Catullusnak, Carasonius Rexnek, a Lyra és a Centaur 
Költőjének avagy Karának quibus animam amo breviter Bredix Brevis-tó'l (goliárd latinban néha)

Figura ethymologico-syllogistica : „BA -  ROC -  CO -  CO”

Csöpp a homok szeme, ám a sivatag lakik ebben a csöppben, 
csöppnyi por egy ember, ám a világ ura lesz !

Vedd e kötetkémet, s hidd el, hogy a föld sok ezernyi 
elszórt tagjából csak te csinálsz alakot, 

csak te lehetsz eggyé formálónk, m ajdani Caesar, 
örvendő híved várja kegyes szavaid.

(II. AJÁNLÁS KORVIN MÁTYÁSNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYÁNAK, KERESZTÉNY HITÜNK VIRÁGÁNAK
ÉS OLTALMAZÓ BÁSTYÁJÁNAK, p. 12.

III. AJÁNLÁS A FÉNYESSÉGES SZULTÁNNAK, A VILÁG MEGTISZTÍTÓJÁNAK ÉS ÚJRAEGYESÍTŐJÉNEK,
pp. 13-14.)

In : Csehy Zoltán, HECATELEGIUM avagy Amor diadalmenete tíz könyben, melyet a híres-nevezetes Pacificus 
Maximus korunk porából megéledt Propertiusa, Tibullusa, Gallusa, Martialisa és Ovidiusa költött 1429 és 2005 kö

zött. Olvasd boldogan !, Kalligram, Pozsony, 2006.

1. Praemissa maior:
BA - Affirmo corpumba.
V itathatatlan  és még a legmegve- 

szekedettebb echt-népnemzeti iroda
lomtörténészek és -kritikusok által 
is kénytelen-kelletlen elism ert s im
m ár a műveltebb literatúra-barátok 
köreiben is mindinkább súgdosott- 
hangoztatott-rebesgetett tény, hogy 
Csehy Zoltán fölöttébb rendhagyó je 
lenség -  amolyan kozm ikus kométa, 
amolyan nagykaliberű séróval-üstök- 
kel m egáldott filológus-üstökös, amo
lyan koporsót-meghaladó-túlélő ko
ponya — a XX. század végi s a XXI. 
század eleji, m agyar nyelven íródott

Lyra meglehetősen csillagos és gyak
ran  Csaba k irályfikat váró Tejútján, 
azaz az Irodalom hungárus inter- 
G aíaktikáiban.

Tudniillik az hírlik, azt csicser- 
gik heted-hét országra a m indent 
tudó betűvetőbíráló Gólyák, Csó
kák, Szarkák, Seregélyek, Sza/kóma- 
darak, csíziós Csízek, vérebnagysá
gúra is megnövekedhető Verebek, 
kukkoló K akukkfiókák és Fakopáncs
ok és az egyéb m agyar és nem-ma
gyar m aűárfajták, a fűevő Fürjek 
meg a m indent m agukba tuszkoló 
Túzokok az Irodalmi Prérin , ebben 
a pszeudo-arisztopkáneszi és a szép- 
irodalmi fellegekben járó, ebben a

ragyogó-Aarájú s Arany János m a
gyaríto tta „Felhőkakukkvárban”, 
ebben a mi szürreál és ideális fé
szek-pátriánkban, hogy valahol a 
messzi Csehország mellett ott él a 
Koronázóvárosban, a Fővárosban — 
az Irodalom m int Birodalom Prágájá
ban (recte Pozsonyban, id est szuper
sztár és affektiv Szlovákiánk baráti 
Sraíislavájában) -  az a Csehy Zoltán, 
akinek a századokat átívelő és histó
ria i tér-idő-mezőket is transzcendáló 
és szinte élő, e/ektrum- vagyis 
arany+ezüst-tolla a latt, folytán és 
révén és következtében az igencsak 
megcsonkult-kicsorbult-megcsökött 
és az ugyancsak időlegesen, megle
hetősen vidékivé kopott-szürkült-

o A »«9» IOl o m e t r i K
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falusiasodott hún(gár) Litera tú r  a
megint az lett (s Kertész Im re m iatt 
is !), am i volt, s am inek lennie is kel
lett volna m ár rég, hogy legyen, va
gyis : Világirodalom ! ...

Ezt mondják-fújják a kihegyezett 
rossznyelvek, ezt pletykálják úton- 
útonfélen ezek a m egátalkodott vész
m adarak, ezzel ijesztgetik Erdély- 
szerte az anyák a még csörgővel 
jambusozó és spontánul spondaizáló, 
s még a pólyák hófehér frakkjában  
akadémiázó, Nobel-díj-várományos, 
öcskös-Szőcs G ézákat, a még oákoló.

Dehát az, am itől félünk, az m in
dig bekövetkezik, s különben is szél 
fúvatlan nem indul, az igazságot m in
dig az ellenség tudja és mondja el ró
lunk a legjobban.

Csakhogy ez a kritikusm óku- 
si mende-monda, ez az egyfajta 
Pyrrhus-i győzelem, éppen a Csehy 
Zoltán javára válik, tudniillik  a m in
denkori épeszű Költő, ha valam ire is 
ta rtja  m agát e planétán, csak örvend
het azon és annak  m agában, hogy őt 
azért csepülik-szidják lépten-nyomon 
teleszájjal, hogy am it ő hoz létre, az 
... „világirodalom”.

Mindig is csak így szidjanak mind
annyiunkat !

S akkor többet nem is lesz semmi 
baj,

K ara dixit!

Ámde hogyan is éri el Csehy Zol
tán  ezt a nem kis erőfeszítést igénylő 
és m aga mögött tudó bravúros teljesít
ményt ? ...

Ez itt a kérdés, Horatius-i Horatióm, 
hic Rhodus, hic salta (avagy G.G.-sen, 
azaz Göre Gáborosan, Gárdonyi Gé- 
zásan, alliterációsan m agyarítva : 
„Most-ugrik-a-Majom-a-vízbe”) ...

H át először is úgy, hogy Csehy Zol
tán  éppen azon a sarkalatos forduló- 
és lendponton emeli föl a /lüngárus 
nyelvű líra  világirodalm i színvonal
ra  fölfejlesztett-gerjesztett stafétabot- 
Titanic-ját, ahol a ’48-49-es politikai 
kaland, fiasco és a Mao-Ce-Tungékat 
és Nejét is bőven megelőlegező 
Kultúr-forradalom, a Második és H ar
m adik Mohácsok (és mindenféle tá 
vol-keleti virágneveket és őszirózsás 
bal- és félrelépéseket is politika-termé- 
szetszerűen önmagából kikövetkező 
katasztrófák) következtében elakadt, 
s amely másfél évszázadig zátonyra is 
futott, nevezetesen : a XIX. század kö
zepére im m ár (s a ném et-germ án iro

dalommal egyidőben) világirodalmi 
rangra fölfejlődött, úgynevezett deá- 
kos költészet-óceán Kazinczy, Baróti 
Szabó Dávid, Ányos Pál, Kisfaludy 
Sándor és más H alhatatlanok által 
fölfedezett-elért-meghódított Rák- és 
Fakk-térítőin.

Csehy Zoltán egy irodalmi Caesar 
célratörő eleganciájával nagyvonalú
an zárójelbe teszi azt a százötven fe
kete évet, am it az irodalmi Petőfi-gár- 
disták, a Kiss József- és Szabolcska 
M ihály-szabadcsapatok betyáros sans 
culotte-jai u ra ltak  a vulgárkritikai 
guillotine árnyékában.

Caesar Szultán (Zoltán) Csehy elné
zi, megbocsátja nekik, elítéli és meg
veti őket azzal, hogy egyszerűen nem 
tud róluk, s ebben igaza is van : jobb 
is nem emlékezni rájuk, keserű emlé
kek, sok szekundát kaptunk értük  a 
tanító  bácsiktól.

Nem, Csehy nem ugrott be az évszá
zados kulturális félretájolásnak, nem 
h itte  el, hogy nincs, nem létezik olyan 
költő, hogy Catullus és Ovidius.

M indhiába titkolták-rejtegették 
ezt el előle a hungárusok mindenfé
le fokozatú iskoláiban és egyetemein 
: El Commandante Che-Csehy még
is föllelte-megtalálta Catullus-át— 
Propertius-át-G allus-át, és a keblére 
ölelte őket a fölszabadított költészeti 
kozmo-Cuha paradigm atikus p a rad i
csomában.

És tudjuk, mi, a FideZius-ok, hogy 
Hecuba m indig velünk van.

Romantikus, forradalm i vezetőnk 
sejtései igaznak bizonyultak : Csehyt

nem lehetett á trázni mindenféle nem- 
zetidillista, populista kamuval.

O tudta, hogy Catullus és Calvus 
meg Lygdamus léteznek-léteztek, s 
hogy Vergil-Ovid-Horác s a többiek is 
mind-mind világirodalom -  immár- 
m ár kétezer éve ...

Csehy tudta.

Ezt a minden rendű-rangú, vadul 
vádoló, in tegrista  kritikusokat is a 
lábukról levevő-leszerelő-letaglózó- 
ülepükre-ejtő, á tü tő  és szédületesen 
operatív h a tás t elérő, császári Csehynk
-  és pán-porno-„El-Commandante”- 
Chénk -  úgy éri el, hogy a testkapuk 
üregi és term észetesen az Úr ku ltú rá
ján ak  az örök (és eképp : öreg) „Min
denki” á ltal hozzáférhető katakom bá
iban azt a sikamlós-zaftos-kacéran 
hívogató — avagy : egyenesen mély- 
tudat-eleresztő — és „adjál-neki”- 
szexuál-megváltást h irdeti fönnön és 
in texto, amelynek thaum aturgusai 
(gyógyítómesterei) és csodadokto
rai között olyan, a polgári, mortális 
(halálos) Morál által im m ár kétezer 
éve kitagadott-átkozott-üldözött- 
lefintorgott Mega-Magistereket ta r t 
ha tunk  számon, m int a különben fö
löttébb finomlelkű és őoatos Ooidius 
Divus-t, a Tomis-i (rom. Coastan^a, 
magy. Konstanca, tör. Küsztendzse), 
Aupusíus-i-Iulia-i Száműzöttet, a 
szkitává balkanizálódott Genius-t 
avagy a XX. század nemi erkölcsgya
korlatát a XXV. század majdani, m in
dennapi szexuál-empíriáival megelő
ző H erbert M arcuse A tyánkat, az 
agyfölszabadító ’68 és az eljövendő, 
Bolond Fo/dogságunk néha hiteha- 
gyott Apostatáját és Apostolát.

De egyelőre az idők még lomhák, és 
az előítéletekké genetizálódott, s m ár 
az Erasm us, a Rotterdam i által is föl
dicsérve leleplezett és kerékbetört, 
ám végtelennek tűnő és önm agát vál
tig megújító-újra-termelő Ostobaság -  
a „Bal-gaság” -  avagy köznyelviebbül 
és Republik-Beatricésebben szólva : a 
„Hülyeség” -  még mindig mindenféle 
háborúk, családi hír-mir, vállalati fú
rások, szomszédsági gyűlöletek, félté- 
kenységi és irigységi rosszindulat-ro
hamok formájában bátran  és únzsenír
-  m o n dhatn i: repdesve -  dühöng, s az 
emberiség egyelőre, sajnos, még büsz
ke a rra , hogy ... gonosz és buta.

Pontifex Maximus-sal, a Nagy Híd
építő Főpappal, Heroicus Kovács 
András Ferenccel, KAF-fal, K.F., ali
as Kazinczy Ferenc (avagy inkább : 
... Baróti Szabó Dávid ? ...) jelenko
ri, hungaro-transzilván reinkarnáció-
> > > > >  fo ly ta tás a 10. oldalon
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könyvben, melyet Pacificus-unk 1429 
és 2005 között költött”).

Minden jel arra utal tehát, hogy 
Csehy Pacificus-unk a M agyar Lant 
Saint-G erm ain grófja.

S még akkor is az, ha ez a Lyra- 
fajta egyelőre még nem is éppen 
a XVI. század Pierre de Ronsard-i 
Pléiade-ja.

De a M ester m ár mindenképpen 
Goethe-i „Weltliter at űrt” produkál.

II. Praemissa minor: 
corpum ROC (RA)

A programisztikus cím (Hecatele- 
gium ) is elórejelzi, hogy a te te t, a 
Csehy Zoltán-i codex 100 (száz) da
rab telegiumot fog tartalm azni, ame
lyet Szerzőink a nyilván úgyszintén 
Pithagorász-i szám-misztika szellemé
ben a 9 (kilenc) Múzsa (Polyhymnia, 
Calliope, Thalia, Urania, Terpsichore, 
Erato, Melpomene, Clio és Euterpe) és a 
Tetraktys jegyében rendez ciklusokba.

A ciklikus és cinikus Múzsák kör
táncát term észetesen az Ihletek  m in
ket is illető  vezérlő Istene, Apollo ve
zeti (be) úgyszintén X  (tíz) darab, 
disztichon-fokban irizáló, lírai igaz 
gyöngyszemmel.

Pacificus-unk geometriai pontos- 
sággú szerkesztés-technikáját még 
az is szerfölött megfejeli, hogy nem
csak IX + I = X ciklust ta rta lm az a 
Hecatelegium, hanem  a X (tíz) ciklus 
egyenként is X (tíz) verset foglal-ölel 
m agába ezzel is m integy követve egy 
korábbi (későbbi ? ...) nagy ős-előd, az 
isteni Divus Dante Commoediáján ak  
a nemkülönben Pithagorász-i vétetésű 
aritmoszófiáját (3 x 3 x 3 = 10; 10 x 10 
=  100).

A X  (tíz) Légió X  (tíz) cohors-a C 
(száz) lírai textus-légionárius-t és 
kard/tüoe/yviselő, hű leguminarius-t 
foglal m ag áb a : ők alkotják Csehy Cae
sar M aximus Pacificus elit-literatúrai 
H alhatatlan jait és Leges -Leg] obbj a it.

Ám Csehy, Im ádott /m perátorunk, 
a te -te s tek e t is valószínűleg kivá
lóan ismerő Kalapos Kaiserünk, 
a Pacifer M aximissimus-unk, a 
szexuál-exkluzív fanatizm usokat 
öé&lyóbakötő Béke megterem tője 
nem hagyja ám  m agát, és a here
élesztő, te rm etikus és te rm eneu tikai 
lectiók, olvasatok Légióinak  az élén 
egy olyan irodalomszemléleti és 
stiltö rténeti restaurációt hajt vég
re, amelyet nem tesz ki az ablakába 
minden Gaudeamus-os vagányt és 
Villon-i go/iárdot szívből utáló, bum- 
fordian tüchtig filiszter.

Neo-morpho-manierista, me trum - 
mat-riciális és m ateriálisán {anya
gilag, nomeg: „anyaion” is) mániás, 
mikroíilológusi,mentál-menny-mániás 
ez : reinkarnációs, Reíorm-szeansz és 
.Reneszánsz : egyféle puha-kemény és 
elsősorban a húsiságában inkubálódó 
possessíonális (megszállottsági) mi-ni- 
maxi-revolutio és Újjászületés Maxi
mus vezérletével.

A rosszabb h írű  teológusok szerint 
a Menny Lépcsőházi K apuinak az 
Őrei az Ördögök, és az ördögök, tud
juk, hogy ... öregek.

Őrizkedjünk tehát a „szegény ördö
göktől”.

M ert ta lán  éppen az övék -  Dietrich 
Bonhoeffer (1906-1945), az ultra- 
reform ata szerint legalábbis -  a Men
tális Mennyeknek am a bizonyos orszá
ga, amelynek legalsó grádicsa ez a 
Terra-i Tér.

» » >  folytatás a 9. oldalról

jával vállvetve, Csehy Zoltán egy his- 
tóriailag avagy megnevezésében is 
paradoxnak minősíthető -  echte föl
di-, kozmo-költészet — másik, félisteni 
iker-csillagának is számítható.

Csehy Maximus-unk lyrájának be
csületes, finom ított definitiója : a neo- 
antik költészet.

Ennek a m éltán ragyogó költő
konstellációnak az egyik pólusa 
Csehy Zoltán, a m ásik pedig Kovács 
A ndrás Ferenc.

Ha Csehy Pollux, akkor Kovács 
Castor.

Ez az Új-Ó, ifjú-agg, aszterikus 
Lyra mai iker-tengelye és Egyenlítő
je.

Ók Zeusz (Iupiter) és Léda élő, félis
ten-fiai.

Majdan aztán  csillagok és istenek.

Vagyis a kozmo-irodalmi hajósok 
Égi írói iránytű i.

A literátori lélek-vándorlás eme 
nagy, Pyhtiai-i Pithagorásza és Mega- 
M agistere -  azaz a XX.-XXI. századi 
név-kódján szólítja meg ő t : Csehy Zol
tá n  avagy -  amiképpen a szellemessé
gében is büszke-szerényen önfrocli- 
zó-önértékelő kötetcím -m agyarázat 
önm eghatározása is fogalmazza : „ko
runk porából megéledt Propertiusa, 
Tibullusa, Gallusa, Martialisa és Ovi- 
diusa” — alias -  modernebb írói álne
vén : Pacificus M aximus -  a „Nagy 
Béketerem tő” -  az im m ár harm adik  
verseskötetének a Hecatelegium címet 
adja {„avagy Ám or diadalmenete tíz

A Csehy Zoltán-i remekmű titoxatos 
és némi görög s római ism ereteket is 
föligénylő címe -  HECATELEGIUM  
-  ékesszólástani vagonszó, s eképp 
poliszémiájában (többjelentésességé- 
ben) is elrévedeztetően gondolatéb
resztő.

Egyfelől a varázslás, a m ágia és 
a Hölgyi Hő és Hév három- vagy 
száz?-arcú Istennőjének -  Hektikás 
Hecaténak -  a X  x X, lektorizálásra 
fölsorakozó Légiója vonul föl előttünk 
Apollo és a Kilenc Múzsa vezérletével, 
s mindegyik L íraian Légies és Égi Lé
gió egyenként is X  cohors-t (azaz pro
fánabb, vagyis polgárirodalm áriabb 
nevén : vers-szöveget) tarta lm az.

A Retro vadé, Etcaetera, s megirive- 
zülés irányvonalát Escher is m egraj
zolta, és Csehynk is ezt követi velünk 
együtt, szorgalm atosán és fütyörész- 
ve, m int Angyal Ady  Bandi a fogva- 
cogtató, szimbolisztikus Sötétségben.
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E m m tál-stratégiai és -empíriái 
fogás különben egyszerűségében is 
szerfölött hasznos és történetileg is 
m induntalan  bevált : gálád üldözőink 
célszerű megtévesztésének az érdeké
ben visszafelé {retro) haladunk majd 
önnön nyomainkon.

Csehy U runk és C sászárunk ne
kiereszthetné ugyan Győzhetetlen 
Á rm ádáját a mai meglehetősen si
lány fölszereltségű Para-L iteratúra 
gyűlevész hadának  és jött-m ent rab 
lóbandájának, hogy új, pompás, neo- 
Pompeius gyanánt m egtisztítsa az 
elmocsarasodó-ellaposodó-elláposodó, 
irodalmi Textus-Tengerünket a m in
denütt garázdálkodó szöveg-ka/ózok- 
ka/mároktól.

Ám C aesárunk mégsem teszi ezt, 
nem, Maximus a Béke, a Pax (romana) 
híve és bajnoka, s ennek szellemében 
a coincidentia oppositorum, az ellenté
tek  egybeesésének és kibékítésének 
s a modus vivendik létrehozásának a 
nagyszívű gyakorlója.

Az irodalmi örökbéke valós utó
p iájának  a célzatával eképp m ár a 
Csehy-ködex ajánlása is kettős és ön
nön paradoxialitásában nemkülönben 
az esztétikai homogeneitást (egyne
műséget) és egyhúronpendülést céloz
za : Szeretett Szerzőnk  kötetét m int 
lelki szemeket fölnyitó Szerszámot 
egyaránt ajánlja M átyás k irálynak és 
a fényességes Szultánnak.

Persze a Caesar-i-Csehy Zoltán-
i-Szu ltán i kötetben m egkonstruáló
dó antik  név-maszkok, például a kü
lönböző Miserek (vö.pp. 142-144) vagy 
Hylas-ok (p.95) a la tt Pacificus-unk

(az új-ó Csehynk) irodalmi-politikai- 
szerelmi-stb-i kortársai rejtezked- 
nek amolyan kercotikus, aláhullott dii 
abseonditiikként, amolyan elbújtatott 
és Csehy Zoltán M aximus elektromos 
és báróian barokkos gyém ánttolla 
a la tt m eghalhatatlaníto tt istenecs- 
kékként.

Pro secundo pedig HECATELE- 
GIUM jelenthet Száz B eavatást- 
BeZe/jesülést-Kie/égülést is akkoron, 
ha mindegyik vers-Textust egy-egy 
Telegionnak, azaz egy-egy lírai és te
lepatikus beavatásnak veszünk, ami 
á ltal m inden O- és ne-O, azaz Új-O- 
O/vasó is Tökéletes Teletes (lásd x e 
A. e y i a, r), he telegia, beavatás, In: 
Görög-Magyar Szótár. Szerkesztet
ték  Soltész Ferenc és Szinyei Endre 
sárospataki tanárok . Kiadja „Az Iro
dalm i Kör” a Főiskola költségén. Sá
rospatak, Nyom tatta Steinfeld Béla a 
Ref. Főiskola betűivel. 1875, pp.654- 
655.) a Csehy-i M isztérium ok sikere
sen és Tele-wizuálisan  is Teljes Beava
to ttja  leend-lesz szerencsésen, ha  ... 
ha  szereti Szerzőnket ezenképp sze
rezve meg a birtokolandó, ám m ár 
réges-rég elveszett, de talán talányo
sán  még föltá/alható-föltám asztható, 
szakrális T udást és m éltán Bő Böl
csességet.

Tertio (szintézisképpen): a Csehy 
Zoltán-i Retró-Rejtelmek HECA- 
TELEGIUMja jelentheti HECATE 
TELEGIUMÁt, azaz a Varázslás 
m űvészetébe-m esterségébe-tudom á- 
nyá-ba való Befogadói bevezetésünket - 
Beavatódásunkat is, amelyet m ár a 
Seneca-i Medeea invocatiója is nem
különben a Hecate tárgyillő nevével 
indít (vö. Seneca, Tragédiái. Fordí
to tta  Jánosy István, K árpáty Csilla, 
R uttner Tamás. Az utószót Szilágyi 
János György írta . A z ókori irodalom  
kiskönyvtára. Európa Könyvkiadó, Bu
dapest, 1977., p. 7):

s te, titkos áldozatra cinkos fény-hozó 
/ Hecaté, te háromarcu, és ti, istenek / 
Iason kikre esküdött, s akikhez esd / 
Medea méltán : halhatatlan éjhomály 
/ s te, felvilág fonákja, s ártó szellemek 
/ s bús alvilágnak ura s úrnője, kit 
különb / hűség rabolt el -  rontó szóval 
esdek én!

Seneca, Medea, 4-10. (ford. K árpáty 
Csilla)

A Hecate-Medeea binómot m int 
klasszikafilológiai locus communis- 
t  Béketevő M axim usunk sem fe
lejti term észetesen el, amidőn 
e csodakönyv-kodex címéről így 
distichonozikm águsi-m agisztrálisan  
a pag ina XV-ön :

Épp száz húsdarabot tett Medea
főzni az üstbe, 

s báránnyá forrtak össze
a húscafatok.

Épp száz verscafatot teszek én is
e könyvbe s utána 

könyveim testévé lesznek a
verscafatok.

(In: Csehy Zoltán, i.m., IV. A 
könyv címéről, intés az olvasónak, p. 
15.)

III. Conclusio 
corpum CO (KA)

Sőt! Az írói-(ön)mitologizáló pszeu- 
do-nomenizmus, az alkotói álnéviz
mus, a művészi önszereposztás, a 
kreatív maszk-keresés, az egyéni ka- 
rakterológiai címerpajzs és álarc 
m entál-heraldikai k ia lak ítása  nem
csak görög-római és an tik  retorikai 
eszköz, hanem  a mindenkori artiszti- 
kus (és ezoterikus-hermetikus) énnek 
is állandó velejárója és ta lán  kezelhe
tetlen gyermekbetegsége is, amelynek 
körén belül a homo ludens-re, a Jdíszó 
emberre m integy ráragad  a oá/asztott 
és m induntalan  változtatott szín házi- 
színészi, színes és szmonimikus (vö. 
gör. syn-) -  esetleg : szerelmi -  szerep 
és póz-készlet.

Dehát ilyenek: javíthatatlanok va
gyunk.

Minden művész valójában ... szí
nész. Aki a többieket, a (néha kozmi
kus) közönséget -  és önm agát is ! -  ... 
szórakoztatja. Osztja-és-szorozza.

A művészet nemcsak a Tiszta és 
az abszolutizmusában is önmagát

Istenként fölfogó Ész Bábel-i elefánt 
csonttornyaiban végbemenő-történő, 
zárt körű köldöknézés, m iként azt az 
isteni Wilde (Oszkár) ellen zúdított 
kispolgári vádak megfogalmazták, 
hanem  szellem-testi köldökmutogatás 
is egyben az egzisztenciális exhibicio
nizmus esztétikai teológiájának az 
értelmében ! ... Bizony.
» » >  folytatás a 12. oldalon
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, Csehy-nk m ár a kettő  ezredik évben 
napvilágot látott, fölöttébb értékes gö
rög és latin  erotikus (pontosabban : ve
retesen pornográf) szuper-tersek anto
lógiájában -  a Hárman az ágybanban
-  ez itt egy kis kakofón hangutánzás!
-  (Válogatta, fordította és az utószót ír
ta  Csehy Zoltán, Kalligram, Pozsony, 
2000) a Mega-Retorok -  a Kr.e. 200 
táján  élt és virágzott Dioszkoridész, 
a Kr.e. 130-60 között tevékenykedő 
Meleagrosz, a Kr.e. 110-40 között m ű
ködő konzseniális Philodémosz vagy 
Automédon avagy Rhuphinosz (130 tá 
ján) -  s a Görög és a Palatinus-i A n 
tológia m ás m eghaladhatatlan szer
zőinek, s többek között a transzilván 
Nicolaus Olahus püspök ú rnak  (1493- 
1568) a textuális maszkjai mögött is 
fölfedezhette önmagát -  és mi Őt ! -  
m árm int a m ai és örök ... Pacificus 
Maximus-1.

Persze, Csehy Pacificus Maximus 
He-ca-telegiumához még óhatatla
nul azt is hozzá kell fűzni, hogy nem
csak tizennyolc (vagy akár : huszon
nyolc) éven felüliek számára való, 
maxim ált, legfelsőbben föltunkolt 
Mega-irodalom ez a javából, hanem  
ezenfelül még az irodalom keretén 
belül is nem a literátori Kezdők, ha
nem a hiper-profi Haladók költésze
tének a ritk a  szakterülete ez, ahol 
a jám bor yamőusokra éhes és értő 
Új- és Ó-Olvasó a Szapphó-i avagy 
az ithiphallikus (hímtagmerevítő) 
strófa minden számoszi és minden 
daktilikus, trochaikus és Adonisz- 
i rejtelmeiben és kellemében já rtas, 
és ahol ő, az Eszményi Befogadó a 
herm eneutikai és stílesztétikai pán- 
hedonizmus minden ajándékának ör
vendhet.

A technikai kivitelezésében is 
csinosnak mondható kötet külön
ben valójában egy m agas-retorikai 
kincsesbarlang, amelyben duplaka- 
nyarfúrós enigm ák és a pszeudore- 
velált, azaz újra-lefátyolozott 
megfejtések mellett mindenféle mito
lógiai csodák, beugratók, hibridek, 
szfinkterés szfinxek  és szőrős, szörnye
teg, éneklő ének és szirének találkoz
nak  és öltöznek de more geometrico 
gyakorta az öngúny gúnyáiba a muzi
kális M úzsák  eme Csehy Zoltán ren
dezte processzióján, díszfölvonulásán 
s a Kabbala-i gemantriówal is kacérko
dó karnális karneválján.

A kötelezően szerény és önma
ga érdemeit illendően minimalizáló 
Maximus-unk, a pacernek még a leg- 
megveszekedettebb ellenei által sem 
nevezhető Pacificus-unk, a mi antico- 
neo-goliárd Archipoeta Novus-unk -

az időtlenségében örök Proto- és Post- 
Poeta -  Priapus-sál -  vagyis : a Faltörő 
Fallosz istenével -  folytatott Plató-i 
disztichon-dialógusa m int a Csehy-i 
Opus és szexuál-alkímiai Opera Mag
na utolsó előtti darabja így zárul:

Gyönge e könyv, tudom én, s a
poézis unalma kifáraszt, 

mégse gyalázd soraim tétova
áradatát,

finnyásan, vándor, ne nevesd ki 
a fűzfapoézist, 

mert a piciny lőcs is célba liheghet
azért.

PRIAPUS

Száz örömet zengtél, s százszor sült 
jól el a versed, 

templomi szent szövegül szánom a
könyveidet!

Ezt olvassa najád, nimfák, a
szatírok, Apollon, 

műved a Parnasszus legközepébe
h a to lt!

(p. 152)
A m etrum , m int dukál, term észe

tesen : hexam eter + pentam eter = 
vagyis a „sántító” és „szent” Disz
tichon, am i az A ntikvitásban a jel
legzetesen erotikus és pornográf, 
mentál-kieZégítő elégia klasszikus 
versformája.

Csehy különben is, amiképpen a 
Poéta Doctus ezt nem is rejti véka alá, a 
disztichon föltétien Híre és Rajongója : 

Tombol a disztichon: sír-rí, bagzik,
gügyörészik, 

Hogyha akar, tréfál, hogyha akar,
pityereg.

Rozzant épületét tatarozni ki vágyja
a versnek ?

Rongy, kullancs kritikus, bőröm 
alatt m it akarsz ? 

Nékem a disztichon vérem-húsom, 
be ne szennyezd! 

Ritm usa gyászzene és orgia: vér
meg arany.

(LXIII. Válasz Petrus Demensnek, 
korunk jeltelen kritikusának, p. 98)

Ám a m indkét felén, retro-verso „va
ja s”, versi-költői kenyérkaréjú, poéti
kai C aesarunk, K aiserünk nem áll 
meg ennyinél, s a bizony korlátoltan, 
szemellenzősen m aradi és bunkósbot 
szexualitás-szem léletünk apránként 
hatékony k itág ításá t követően az el- 
torzított-m egham isított műfaj-kon
cepciók újjáépítésének az ambíciós 
program ját is kitűzi újraelfoglalandó 
irodalom-„katona”-politikai hadicé
lul.

Nevezetesen az elégia helyretételé
ről és irodalomaxiológiai restau ráci
ójáról lenne szó, am it Zoltán Szu ltá 
nunk  el is követ C(entum) (C., azaz 
száz) tételben.

És szuper-grandem ente igaza 
is van, és nem csak azért, m ert az 
elégia a (kielég ítés, az ex-telegia 
kiváltképpeni műfaja, hanem  
azért (is), m ert az elégia, legalább
is az an tik  gyakorlatban közelről 
sem az a nyálas, nosztalgiázó, pre- 
internetező, m esszirőlcsettintő, de 
testközelbe sem kerülő, horm onsteri
lizált csettelés, amivé te tte  azt a pol
gári és álszende szenvelgés, hanem  
igenis a legégőbb, Vad Vágy igenis 
lüktető  és gyakorta az ostoba és ego
ista  szem érm einket rádoló és becsüle
tes -  cívisen úgymond : perverzitáso
k a t -  tarta lm azó , líra i oédirata. Ez 
az elégia.

A m űfajt persze nem Petőfi ta lá lta  
ki a Szeptem ber végénben -  s ta lán  
még Gallus, Ovidius vagy Csehy sem 
- ,  hanem  álta lában  a Rossz Romu
lus és a Rémes Remus romosán retró- 
F iai (vö. Némethy Géza, A  római 
elégia, Budapest, A M agyar Tudomá
nyos A kadém ia k iadása, 1905.).

Az elégia  lényegében az Elégő 
Égi Ú rnő, a v en erá lis  Venus Urania 
m in k e t (önki)eZégítő h im nusz-m űfa
ja .

Hímnősök, figyelem !

BRÉDA FERENC
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HELIKON

I Z S Ó  Z I T A
0 1 .

Ü d v ö z le t  seh on n an
barátom, ha nem kérded: jól vagyok, 
már csak az üldözési mániám követ 
több éve magammal sem tartom a kapcsolatot,

ahogy te sem. látod, megértelek

ha nem keresnél, csak annyit mondhatok,
én mindenhol elszórtan élek,
remélem, egyszer elkerülsz és találkozunk.

0 2.
Mi k e l l
májusi eső. sorozatlövés, 
mindig újratölt és elvérzik a folyam 
lassan a földre hajtják fejüket a házak 
tablettáiból a drogos is félretesz még párat, 
csak holnapig van vége a világnak

ahogy neked is,
kapaszkodom, mint gyomrodba a görcs 
megszokásból vagy ösztönszerűen 
és ha azt vallom, a nincsben is hinni kell 
csak a te cipőd talpán vagyok ilyen 
földhözragadt
bármit elvihetsz, én mindent odaadok 
csak ne foglald el előlem a 
hiányodat.

03.
V ih a r
nézd kint már pocsolyába lóg az esőnek a lába 
itt az autók is egymás ujjain állnak az utca 
széleinél kicsavarja a pózna vasgyökerét a 
szél amelyik talán egy üveg sört is kiborít a 
gyáva piásba még mielőtt a nap visszaszívja 
a föld utolsónak 
hitt
szavait.

05.a j ö v ő r e  e m lé k e z v e
nekem ez az egész túl meredek, csak a madarak másszák meg az eget. 
az angyalok lassan felfelé potyognak -  
már a szomszéd bácsi is meghalt.

az óramutató-kerék lassan átmegy rajtam is, 
részegen már esőoszlopoknak sem ütközöm 
mint amikor elkaptam a szomszéd botjától a bicegést 
pedig csak az ablakainak ugrott egy kavics
okkor még homokozóba akartam temetkezni, és nem sírgödörbe, 
mára maradt a szenti- mentálhigiénia, 
a halál végéről tervezett mesék,
hogy magadért közelről, csak tisztán, töredelmesen hazudj 
egészen, mintha gyónnál,
és ahogy reggelente futok, nehogy elérjem a buszt, 
ha elkések, azt mondom, nővérem született,

Izsó Zita: 1986-ban született Budapesten. Az ELTE 
harmadéves jogász hallgatója.

városi szmog a cigarettafüst helyett
mert nincs pénzem már a passzív dohányzásra se
a kocsmaszagért is fizetni kell.

a húsz év bezárt, mint az anya. mély. 
a betört ablakokon átmászik a szél

itt reménytelen emlék csak a jövő- 

menekülni kéne, de nincs ki elől.

06.
s z e r e l  m e s e
nem dobog, korog a szívem érted, 
azt akarom, feküdd meg a gyomrom 
ha a galambom lennél, lelőnélek, 
és kitömnélek, mint a Psychóban

a falevelek is csak pofára esnek, 
jöjjünk már össze, mielőtt vége lenne

látom, már rámrepült bogárszemed, 
még nem ismersz- 
a nyelvünkkel fogjunk kezet.

07.
h e ly b e n  ( t ) é l e t
holnap a buszon egy férfi akiről akkor még nem tudtuk hogy Ernő
és hogy metszőből van a legtöbb foga az összesen négyből
udvariasan bemutatkozott miután
húgom vagy Dóra mellettem ülő helyét kínálta neki
látszott, hogy komolyan gondol valamit

egy másik nemfélelmetes 150 centi deréktól felfele 
ellenőrizni jött hogy nincsen jegyünk

de mi mindig azt keressük akiről 
elfelejtjük hogy ott lesz ezért 
csak amikor már elmentünk régen vettük 
észre hogy a volna megmarad holnapra is

ahhoz már túl korán járunk, 
hogy lekössük a buszt,

azon füstölgők egy kicsit még mielőtt a tömeg elnyom az ablaküvegen,
hogy végülis
most is
csak állni
indulok
el.

08.
v o l t v a n
most „voltvan” 
a nincs.
elszámolta magát az idő, 
ma régen láttalak utoljára 
pedig alig mozdulnak napjaink 
az örök is velünk unatkozik

rólad kérdez ahogy megáll felettem a csönd 
de én már nem tudom, mit akar hallani

lassan összehajtja az árnyék a fényt, 
és a „most van” emléknek érkezik.

A»*«KilometriK
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HELIKON
LÁSZLÓFFY CSABA

Hiányzol-e
(befejező rész)

✓
11. (Alomérzet)

Ebben az általános kárhozatban 
m it tanácsolhatnál magadnak?... A 
legjobb, ha lecsücsülsz saját küszöböd
re. M egérinted kézzel és/vagy fenék
kel -  mielőtt az ajtó becsukódna mö
götted. Tudhatod, nincs más kilátás 
(a belátásra se), m int rajta  az az örmé
nyi lyukacska. Saját házad megfigye
lője se lehetsz már. A /fel/bomlás jeleit 
ne m agadban keresd. Egy megveten
dő világot kizárhatsz méltósággal; de 
m agadat el ne hagyd.

Valami fogódzót -  addig nem szá
m ítasz elveszettnek. A divatjamúlt 
tergál ru h á t nem is rád, a m últadra 
szabták (kinőtted! kifogytál belőle) -  
a nosztalgia helyett a levendulaszek
rénybe volt bezárva.

Egy nagy erdó'be mentem -  emlé
kezel vissza; vagy ez m ár álom. (Ho
vá tűnhe tté l el a küszöbről? A szál
ka még a fenekeden, de más irányt 
vettél; m intha átköltöztél volna egy 
idegen valakibe, csupán a füledben 
rekedt meg a kipufogó zaja vagy egy- 
egy elfojtott robbanás.)

Az erdőben rajtam  kívül minden 
fát kivágtak, csak én haladok tovább, 
lábatlanul. Nem találom az egyensú
lyomat. (Engem nem vágtak ki, de ele
venembe vágtak.) A hűség és a kötődés 
fantáziám ban tovább élő képzete ta r t  
meg. Csak a rönkök. Csupasz sorsom
nak nincs más fonákja. M int lassú 
szomjúságban kimúlót, fölösleges mí
toszként táplál «klorofilom«: a túlélés 
reménye.

Szemközt az áldozatok tömegével. 
Több vagyok egy karónál.

Távolságot ta rta n i a m anipulált tö
megőrülettől: ez a végső remény! Rá
eszmélsz, hogy a díszlet változhat, de 
a té t m inden földrajzi fokon komoly.

Késő délután. Fatörzs-ránc homlo
kodon. Fény-árnyék tapétái közt futsz 
(látod magad, m int tükör mélyén); 
nem m intha esélyed lehetne még tor
kon ragadni a szerencsét.

(A torokról csak csínján. )
Kicsípett újpolgárok sietnek el, in

kább fintorogva, m int kíváncsian, 
a kapu előtt. Az udvarban elöl kerti 
gazt égetnek.

A keserű füst kaparja beszűkülő, 
rozsdás torkodat. Értelm etlen tusák  
u tán  sokszor a képzőket, a ragokat is 
kiköpné már.

A kopár éjszakák, vagy a nappalok 
hátborzongatóbbak? A nyúlós rémál-

magadnak?
mok sem aggasztanak jobban, m int 
a hétköznapi halálfélelem. A rra ítél
te tté l ta lán , hogy hazajáró vagy haza 
se járó (gonosz vagy árta tlan ) lelkek
kel üsd agyon a hátralévő, önsanyar
gató időt?

A cserépkályhának dőlve elnapolt 
feleleteket vársz. Egy titok u tán  ku
tatsz, amelyre csupán egy m ásik titok 
adhatna m agyarázatot.

A rosszul gittéit ablakközön ki-bejá
ró légáram latban is m ár mind több az 
esendőség. Vagy a közöny.

Az emlékezés gyötrelmei (egy régi 
bűné). A kaján gesztusok, b izarr aro
m ák (a kékre festett öreg hölgy ömlen
gése).

A pszichikai gátlások és készteté
sek u tán  van-e végeredmény?...

(Lemérhetetlen.)
Több volna ez, m int sóvárgáspótló, 

félkegyelmű játék? Ha elhagy a szeme
den át elfolyatott szépség, a szörnyűsé
geken is áttünedező: a leonardói mo
soly révülete u tán  a düreri vonalak 
metszéspontján csak rémület.

Fölidézed az álom érzetét (semmi 
kétségbeesés, semmi sóvárgás), s m ár 
nem ta r t  vissza a hordalék -  meglepe
tés és zavar keveréke - ,  hogy az illúzi
ón tú l rabul ejtsen valam i hihetetlen.

Azt sem tudni, mikor és kivel esett 
meg -  MINDEN. M eglazult valam i
nek a menete, valam i hiányzik (diktá
torok kultusza, világi tényezők mellőz
ve!); végül m ár mellékes, hogy a világ 
am iatt (is) le tt rosszabb, szürkébb, 
idétlenebb, mivel öregebbek vagyunk. 
A dolgok körvonalait elmosódva lá t
juk, jóllehet ítéletünk élesebb.

Az üresség bennünk s körülöttünk 
vajon fiatalságért kiáltozna? Vagy in
kább: látnivaló, hogy pénz habzsolja 
fel a szellemet. Finom liberális érdek
telenség a változatlanul veszélyezte
te tt (törött gilice-lábú) múltat.

„A hajszálaid érintetlenek” -  mond
ta  bátyád. De az ősök halottas ingét 
m ire váltják be utódaid? Az ernyő
gombon esőcsepprügyek. Lankadtan 
üget a tavaszidő, zsebében valutavál
táshoz bankót vagy ciánkálit rejte
get? Sopánkodhatsz szemellenzős ösz
vérlétről, balkáni nyomorról. „A rossz 
nem mindig a legrosszabb” -  m ondhat
ják. Rozoga erkélyek a la tt a korzó bű
ze mégse robbanás u tán i füst!

Egy rumpuncshoz tej kell. Az atom
töltethez aligha. Ha nincs közelben 
menedék, feküdjék oldalára, húzódz- 
kodjék össze, és tak arja  el karjával, 
kezével a fejét. Sose nézzen bele tűzgo
lyóba vagy lángoszlopba. (Még ha csip
kebokorral kísérletezne is az Úr.)

Európai m űút-tervek évszázados 
sírkövek felett. Derék kis dákok, buz
gólkodnak a hitelezők körül. Az út va
lahogy mégis egyre süllyedőben.

A túlélők -  m int a prim itív népek
nél, megszerzik m aguknak az ellen
fél erejét, m iután vérét kifolyatták 
-  m intha húsodat kóstolgatnák, fe
jüket ingatva cuppogatnak. Tudják: 
holtában az ember lelke roppant meg
nő. Az ordas szándék m egrettenni 
látszik s fölkiált: „Van itt valaki?!”. 
A nacionalizált földön Ázsia-illatú 
hóakadályok...

Ez m egint olyan, m int a Cethal, 
vagy a Bolygó Hollandi stilizált legen
dája. W agnernek vagy Hemingway- 
nek kell születni, hogy kiengesztel
hessük a démonokat. A bennük ártó 
szellemet.

*
Törekvés, tökély, toronymagas élet 

mind (el)fogyóban; elporlad, semmivé 
lesz. M egkívánunk, emésztünk, öle
lünk; és ami összetart)?) -  szabályos 
életet eszményítő börtönünk... Csak 
hát ez végzetes büntetéssel felérő il
lúzió. B űntudatuk is csak a h itükért 
lakoló jobbaknak (Jóboknak) van. 
„Amit az állatszociológia például egy 
majomhorda életén belül olyan pom
pásan leír, ugyanaz történ ik  az embe
ri társadalom ban”... (Ha fejre állunk, 
akkor is.) Örökös küzdelem folyik a 
domináns szerepekért! Ki akarja  elhi
tetn i velünk, hogy egyed és tá rsad a
lom viszonyában szép kölcsönösség 
érvényesül, vagy valaha is m egte
rem thető a harm ónia? (Na és: egyed 
és egyed közt?... Erről szól ez a vallo
más -  ne ránduljatok görcsbe! -  Régi 
/családi ház/falakban nem feltétlenül 
kígyó tanyáz.)

„Az egyed konkrét létező', a tá rsad a
lom azonban csak relációrendszer.”

A z eggyén többnyire egyedül van...
szívesen iszik bort, sört és cocacolát...
és családot alapít, társadalmat;
keres is, és vásárol magának jobbfé

le cigarettát...
A  társadalom a vendéglőben von 

vagy egy fogadóban található...
A z eggyént többnyire agyonlövik... 

(E rnst Herbeck szíves közlése.)
„Ebben az egész bonyodalomban, 

amelyet á ttek in thetünk, nem a tá rsa 
dalom, hanem  az egyed az, am i iga
zán van...A  dominanciaharc: génállo
mányok dominanciaharca. Az egyed: 
a génállomány eszköze... a társadal
mi dominanciaharc nem más, m int 
a génállomány (öntudatlan) önfenn
tartási stratégiája.’’***** Ez beleillik 
családi „gén-mozaikomba”. Hányszor 
remegtem értük, m agunkért -  (két 
melled felé úszva) érted - ,  s közben 
elfelejtettem élni. A végzet vergődött 
szívem helyén. Évekig hiányoztam itt 
a szomszéd szobában, a halántékom
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HELIKON
a la tt zúgó párnán , a vetett szőnyegen, 
m agam nak is.

Irigyek lennénk -  m árm int egy idő 
u tán  -  egy más létre?...

A RITMUS KISZÁMÍTHATAT
LAN. Makacs vagyok mégis. (Ne 
hagyd abba holtodiglan! S hátha  ak
kor sincs vége, ha tested férgek mene
déke).

12. (Hinni a haladékban)
H itviták heve, pecsenyét szaggató 

szavak. („Ki kezdte?!”)
Melyik a nagyobb vétek?... Ki szab

ja  meg: szabad-e -  „illik-e”? -  rákér
dezni az áru lásokra (az erőviszony
októl és a hangerőtől függetlenül), és 
számba venni, vagy elképzelni bár 
utólag, hogy mennyi minden m ásként 
a laku lhato tt volna?

Esetleg jobb cinkosan, vagy tuda tla 
nul is bűntársként hallgatni?...

E. meglepődött, hogy m iután vég
re kiállt fia mellett, ak it legjobban 
féltett és megpróbált védeni, épp tő
le kell most elszenvednie a kapásból 
odavetett hántást: „Megalkuvó!”... A 
tányér fölé hajol, de nem érzi az étel 
ízét; ha  éhes is volt, elment az étvá
gya. Egyelőre nem óhajt beszélni. (R. 
különben szó szerint faképnél hagy -  
sietve, vagy sértődötten; a válasz és a 
megoldás m egint rán k  marad.)

E. behúzza a vállát, m int aki fázik. 
„Álmomban soha sincs ilyen hideg 

-  mondja korholóan - ,  és nem kérde
zősködsz annyit. Ezt m ár megjegyez
hetted volna.”

A m int az apró nép
dalok visszaszorítják az agyi 
munkát, és aluszik 
az agy.***

Az elhárító mechanizmus (ezt 
nem neked ta lá lták  ki, igaz!) óv
ja  a személyiséget -  mondják a 
pszichoanalitikusok.

Az evangélisták pedig: „Testete
ket a holt em berért meg ne hasogas
sátok.”

Bakfisok, nyurgára nőtt kései ka
maszok állják el u tadat az Unió u t
ca sarkán, a Stop pirosat m utat. Táb
lákat cipelnek (eszedbe ju tn ak  a 
hivatalos nemzeti s nemzetközi ün
nepnapok, a kötelező felvonulások 
transzparensei, tábla-inváziója). Eze
ken a táblákon nem a fél évszázad
nál is többet ta rtó  parancsuralm at, 
a politikai agitációt szolgáló jelsza
vak láthatók. Fekete alapon fehér be
tűkkel és -  a szemre inkább ez h a t 
kihívóan -  színes alapon tarkálló  be
tűkkel ez áll román nyelven: „ALEGE 
VIATA. DUMNEZEU TE IARTÄ Sí 
TE VINDECÄ! Válaszd az Életet. Az

Isten megbocsát és meggyógyít!”... 
Ha nem is a mozgalmi kánonok tö rté 
netével im m ár eggyé vált lelkes (vagy 
csak naiv) megszállottság -  de vala
milyen üdvözültség ül ki a harm atos 
homlokokra, az ifjú szemekbe; szinte 
m ár elemi erejű győzelemtudat. Köz
ben, persze, észre sem veszik a botla
dozó, lézengő idős árnyakat; vagy a tö
m eghatásában tú l finom, tú l rafinált 
és meglehetősen «konzervatív« spleen
divatot is meghaladó közönnyel halad
nak  el mellettük, m int ak ik  szám ára 
term észetes -  ez az ideológiáktól te r
hes, zavaros másfél évtized egyet s 
m ást könyörtelenül konkrét populista 
lendülettel és hangerővel sulykolt belé
jü k  - ,  hogy ezt a diadalt (és a követke
zőket) nélkülü(n)k vívják meg majd, 
ráadásul a «beteg«- vagy tarta lék-ál
lományból a szakállánál fogva előrán
gatott M indenható hathatós segítségé
vel, szponzorizálásával; tökmindegy.

Am int befordulsz az első m ellékut
cába, zihálva, de a h irtelen  beállt ká 
n iku lára  látszólag fittyet hányva, rej
télyes vigyorral szólít meg a nálad is 
jóval idősebb nyugdíjas filozófus.

„Láttad őket, öregem? -  kérdi a lel
ke mélyén magából kikelve, és nem 
m ulasztja el, hogy kemény, csontos uj
jaival meg ne ropogtassa a vállad. -  
Ugye, te idétlenkedtél a zebra túlsó fe
lén az előbb?...”

Kelletlenül adod meg magad a bizal
maskodó hangnak, s a rég esedékes 
«baráti« találkozásnak.

„Én láttam  a tekintetüket! -  A tü 
relmetlenséget végsőkig fokozni szán
dékozó, lassú kenetteljességgel m int
ha Bajor Andor kajánkodó hangján 
ju tn a  el hozzád mondandója. — S mit 
gondolsz, mivel találkoztam  benne?... 
A Semmivel. -  H atalm as fehér zseb
kendőt vesz elő, remegő kezében gyű- 
rögeti-hajtogatja, s megtöröli vele 
vastag és k u rta  nyakát, orra tövét, 
halán tékát. -  Nem ism erjük a soron 
következő összeredményt -  mondja 
- ; h á t még a részleteket. Nem is ér
dekes, m ondhatná valaki. Lehetnék 
mondjuk én annyi idős, m int ezek a 
srácok vagy csajok; te  is lehetnél... 
De ha egy gyertyánfa is beáll közé
jük  a sorba előbb-utóbb, akkor m ár 
kezd érdekessé válni, ugyebár... At
tól függ, mekkora dózist kap ebből a 
m ásvalam iből... Lemondtál önmagad
ról! Az én korosztályommal valahol 
ez történ t... A zután m ár csak egy jó
ízű nevetésnek, vagy egy kínvallatás 
édes-keserű kúrájának  köszönhetően 
derül ki, hogy meggyógyultál... vagy 
csak m eghaltál... Hogy több esély vár 
rájuk, m int annakidején reánk? Éelté- 
ve, ha nem m ondanak le a kollektív 
emlékezés kockázatáról.”

Mielőtt elköszönne, ontológiai é r
tesüléseivel is megajándékoz, majd 
tartózkodó józansággal, b izalm atlan

pislogással mér végig: „Na és, ha  be
teg vagy!... Lódoktorok nélkül is tud 
nod kell, hogy mihez ta r tsd  magad. 
Csak azt ne képzeld rólam, hogy ez a 
vén szószátyár ráadásu l m egm aradt 
a te istának!...”

Jó lenne észrevétlenül átszédelegni 
egy m ásik dimenzióba.

M ikor nincs még nagy veszély, az 
em ber ilyeneket firkál a papírra: 
Sok vonatkozásban ha lo tt vagyok. 
A szám, ha mosolyra rándul, csak 
úgy tesz, ahogyan a lag ú n ák  h e r
vadt vize a kórházak, a szabóm űhe
lyek, a sajtkereskedések a lapza tát 
nyaldossa...

Ocsúdva szörnyűségeidből, m aga
don -  testeden kívül találod magad. 
Ezt a k ísérletet különben -  igazi en- 
tellektüelhez m éltóan -  m ár előtted 
elvégezték. Többek közt egy angol 
úriem ber, aki nem csak ágyát s ben
ne m ozdulatlan porhüvelyét észlel
hette  kívülről, hanem  az egész h á 
zat és a kerte t is; aztán  lebegő lelki 
szemeivel állítólag fölism erte Lon
dont és á ttek in th e tte  Skóciát. Majd 
lá tta , am int az orvos kám forinjekci
ót szúr élettelen testébe. „Szívem erő
sebben kezdett dobogni -  vallotta, m i
u tán  sikerü lt visszahívniuk a testbe. 
-  Nem mentem szívesen, m ert kezd
tem  m egérteni érdekes állapotom at 
és a lá to ttak a t...”

Mindegy, hogy melyik sírra  te 
szünk gyertyát, nem világít fölöslege
sen. Mi lenne, ha  gyermekeim is úgy 
p illan tanák  meg egyszer kancsal kép
zelgéseikben apjukat, am int összegör
nyedve ül a sírsötétség padm alyszerű 
bemélyedésében (mint Avilai Teréz lá
tomásában) véglegesen és tehetetle
nül? Hiába kapálózott az ellen, am it a 
sors k iró tt rá . ..

Van, aki nem érzékeli a pusztulást. 
S van, akinek a látom ás cudarabb to r
tú ra  a halálnál. Feltéve, hogy nem 
m agát félti, hanem  azt, am it itt kell 
hagynia.

Az ismeretlen (ős)tekintet -  jobb 
nem beszélni róla, persze — látn i ak ar 
mindent; s valósággal kihívja m aga el
len a pusztulást... Ma még a sárhó, a 
latyak, majd az ásó nyomán feltör a 
föld tavasz-szaga, s a nyulak hajszol
ni kezdik egymást, nyafogva, sikong- 
va.

Ki törődik vele, hogy ta r t  a pokoljá
rás emberi végzete.

H inni a haladékban a legnehezebb.

2005. május

*** Ernst Herbeck
***** Székely János: Szempontok az 

illúziótlan gondolkodáshoz
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Az ars poetica műfaji lehetőségei 
és Kassák művészete
Ö nvallom ás és értékform álás
A világirodalm i lexikon szócikke az 

ars poetica műfaját az irodalomelmé
let ősének, majd a tudományág kiala
ku lásáva l legértékesebb kiegészítőjé
nek tek in ti. A fogalomkör a laku lása , 
árnyalatnyi módosulása tükrözi a mű
faj lehetőségeit és szerepkörét a kor 
irodalm ának függvényében.

Az európai irodalomban az elneve
zés a műfaj an tik  eredetére utal. A gö
rög irodalomban „poétiké tekhné”, a 
latinban „ars poetica” néven honoso
dott meg. A m agyarra latinból fordí
to ttuk, és a mi irodalm unkban költői 
m esterségként terjedt el ha  tankölte
ményről van szó, ha pedig a művészet 
élményének a megvallásáról, akkor 
művészi hitvallásként említjük.

Az oktató és vallomás jellegű hang
vétel azonban általában  nem választ
ható el mereven egymástól. Horati
us Epistola ad Pisones című, a költői 
m esterségről szóló verses levelében is 
m ár észre kell vennünk a vallomás és 
az oktatói hangvétel egym ást ki nem 
záró jelenlétét, am i mindvégig az ars 
poeticák jellemzője volt és lesz. T arta l
mi szempontból tanköltemény, jelké
pesen pedig költői vallomás. Jelképes
sége abban van, hogy míg a császár 
önmagáról és rendszeréről szóló dics
him nuszt v árt Horatiustól, a költő 
ehelyett saját mesterségének rejtelm e
iről írt.

Kardos László a Horatius-féle ta n 
költeményeket a normatív típusú ars 
poeticák közé sorolja, amelyek addig 
élhetnek és hathatnak , „amíg a korvi
szonyok függvényeként alakuló közíz
lés á t nem lépi, és m ulatságosan avas
nak  nem látja reguláit”. A klasszikus 
tanköltem ények időbeli függőségéről 
Goethe így írt: „Á hítattal bám ultuk 
meg ennek a felbecsülhetetlen műnek 
az aranym ondásait, de egyáltalán 
nem tudtuk , mit kezdjünk vele, m int 
egésszel, s azt sem tudtuk, hogy mi
ként kellene hasznosítanunk.”. De ezt 
a lépést is meg kellett tenni, hogy to
vábbjussunk, hiszen „a törvények ki
fejlődése, megmerevedése és bukása 
adja a művészetek élettörténetének 
nagyszerű időbeli ritm usát” -  fűzi 
hozzá Weöres Sándor.

Grigely József 1807-ben ír t latin 
nyelvű poetica tankönyvében is kieme
li ezt a kettősséget. A költészet megha
tározásáról szóló fejezetben hol költői 
mesterségnek, a költészet és a vers 
szabályszerű alkalm azásaként emlí
ti, hol „művészi gonddal elkészített”

m űnek nevezi. De e két fő tulajdonság 
összetartozik, m ert a „költészet olyan 
lelki képesség is, amely nélkülözhetet
len a művészi gonddal létrehozott mű
vek alkalm ával”.

Kardos László a Világirodalom ars 
poeticái című kötet előszavában rám u
ta t a lelki és érzelmi vetület előtérbe 
kerülésére, és az oktatói szándék itt 
m ár csak közvetve van jelen. így az 
ars poeticák m ásodik típusát a vallo- 
másos jelleg határozza meg, amely a 
„költészet élményének megvallása ú t
ján  enged bepillantást a költő és költé
szet kapcsolatába”.

Az egyetemi hallgatók szám ára ír t 
jegyzetben B arta  János „a gondola
ti költészet egy fajaként” határozza 
meg, „amelynek az érzelmi energiáját 
nem a töprengés és küszködés adja, 
hanem  a m ár birtokba vett tudás, a 
m ár kiforrott emberi m agatartás”.

A vallomás hangvételének előtér
be kerülése és elterjedése a szabad 
versformák kialakulásával hozható 
összefüggésbe. Az oktatói jelleg elhal
ványulása ellenére a XX. század iro
dalm ában is megfigyelhetjük erőtel
jes és energikus irányadó művészeti 
elvek kiemelését, am it szintén a művé
szi hitvallásokhoz sorolunk, m int pl. a 
fu tu rista  kiáltványt.

Egy készülőiéiben levő irodalomel
méleti tankönyvben a szerző „kulcs
versként” határozza meg az ars poeti

ca helyét az életműben. Nem vagyunk 
meggyőződve arról, hogy ez a meg
határozás kifejezné a műfaj nyitott 
jellegét, mivel „az egyetlen vers, az 
eszményi vers vagy kulcs-vers nem 
születhet meg, mindenkor hiányozna 
belőle valam i” -  m utat rá  Bányai J á 
nos. Nem, m ert nem egy költemény
ben kell keresni a költő auráját, köl
tészetének felépítését, művész és 
művészet együttlélegzésének szép és 
küzdelmes, részeiben is teljességet 
hordozó pillanatait, az egységet, az 
összefüggést.

Ez az egység és összefüggés érződik 
az ars poeticák gyűjteményét ta r ta l
mazó kötetek olvasásakor, különösen 
az utóbbi kettő  esetében.

Pándi Pál a Magyar ars poeticák cí
mű gyűjteményében csak a m agyar 
irodalommal foglalkozik, s abban is 
csak a hazafias szempontot ta rtja  
szem előtt. Ezt követte Lengyel Béla 
és Vincze Flóra válogatása. M unká
juk  alaposságát dicséri, hogy fordítói 
m unkát is végeztek és így számos mű 
ekkor jelenhetett meg először m agyar 
nyelven. A világirodalom ars poeticái 
című antológiájuk összeállításakor a 
nemzeti irodalm ak időrendjét tek in
te tték  a szerkesztés alapelvének. Az 
összefüggések teljességére törekedve 
ism ert és kevésbé ism ert művekre is 
kiterjed.

A Sík Csaba szerkesztésében meg
jelent antológia címe: Ars poeticák a 
XX. századból. A válogatás az irodal
mon kívül a zenét, a képzőművészetet 
és a szobrászatot is felöleli. A művé
szetek párhuzam ba állításával többsí
kú élményhez ju tta tja  a befogadót.

Az eddigiek során felmerült gondo
latok bőséges alapot k ínálnak  a műfaj 
lehetó'ségeinekfejtegetéséhez, bem uta
tásához. íme adalékként K assák egy 
versének két részlete.

Kassák Lajos 
K öltészetem
Mentenem kéne ami menthető' 
s én csak ülök 
súlyosan 
akár egy kőtömb 
akár az az óriási madár 
akit kamaszkoromban megsebeztem 

és némán vérzett el a füzes 
árnyékában.

Csendben a világ ismeretlen
részének mély csendjében 

költeményeimet írom amelyek
egyszerre innen és túl vannak 

az irodalmon 
a megszokás törvényein 
a hülyék révületén.
Elég volt az ömlesztett szépből 
az örökölt effektusokból.
A z én költészetem nem az álmok

kusza burjánzásából
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hanem a geometria szigorú
rendjéből születik 

lefejti a gyümölcs héját 
megszerkeszti az alaprajzot 
térbeállítja a tárgyakat 
eltakarítja a m últ romjait 
s egy szebb jövendőt ígér. 
íme költészetem valóságlényege 
szavaim tartalma 
vallomásaim értelmetlennek vélt

értelme
tűzeső
és jégcsapok csengése

amik az ellentétek törvénye szerint 
egyszerre egymás mellett élnek 
és betöltik a világ 
ismert 
ismeretlen 
tájait.

( . . . )

Énekelek 
a fényben 
és árnyékban
mindazokért akik szerencsétlenül

születtek
vagy később érte őket

a szerencsétlenség
a süketekért 
a vakokért 
a hitetlenekért 
az együgyűség áldozataiért 
azokért akik halálba ugranak

a hegycsúcsról
s azokért is akik nem mernek

előbújni a barlangból.

A k assák i 
sajátosság
„Mindenki ismerőse vagyok 
és mégis mindenkinek idegen.
Keresd meg gyökereimet 
számláld meg ágaimat 
és a testvérem leszel.”
(Kassák Lajos: Vagyonom és fegy

vertáram)

A Vagyonom és fegyvertáram  1963- 
ban megjelent verseskötet címe és 
mottója is tú lm uta t a kötet kerete
in. Az elsó' vers, ami egyben a költő 
ars poeticája, gyökérzetének és ága
inak  ^tanulmányozásához” /Nemes 
Nagy Ágnes/ megköveteli a teljessé
get. Köteteim, mottó és verscím szin
téziséből, a mottó kínálja fel a kiindu
lópontot, a teljességre való rá lá tást. 
Magába rejtve azt a kassáki sajátos
ságot, am it a fa évgyűrűi szimboli
zálnak. A koncentrikus körök egy
m ás ismétlései, de a keletkező külső 
kör mindig m agába építi az őt alak í
tó term észeti hatásokat. A kör belső 
tartom ánya az ismétlésekkel a folyto
nosságot, a külső tartom ány pedig a

folytonosságba beépülő pillanatnyisá- 
got érzékelteti.

A szintézis korszakában kiénekelt 
„Költészetem” című ars poetica szerke
zetére és gondolatiságára is jellemző 
K assák sajátos versépítkezési módsze
re. Verseire vonatkozóan Bori Imre 
így fejti ki az évgyűrűk szimbólumát: 
„... versei, mindegyik külön-külön, köl
tészete egészét is tarta lm azza, m ind
egyik egész költészetét reprezentálja, 
egész költői világának a foglalata. /.../ 
egyes versek m integy egész életmű
vét megismétlik, addig m egtett ú tjá
ról vallanak. De jellemző K assák köl
tészetére, hogy a költőnek a világgal 
szembeni folytonos és ismételt állás- 
foglalása, újrafogalmazási kísérlete 
révén mégis lépést ta r t  a történelm i
társadalm i alakulással, annak  szel
lemét, belső tendenciáit érzékeli. A 
versek azonban nem ismétlései egy
m ásnak: a világ k ínálta  elemek új 
konstrukciói is, amelyek a költői lelki
ség változó affin itásának  erőterében 
születnek meg”.

K a ssá k  Lajos g r a f ik á i a 16. é s  17. o ldalon

„Költészetem” című ars poeticája 
jól elkülöníthetően tarta lm azza  költé
szetének egyik ismétlődő alapelvét, 
a hagyománytól való elrugaszkodást 
(„Elég volt az ömlesztett szépség
ből...”). Az pedig minden művésznél 
fordulópontot jelent önmaga megva
lósításában: „Széttörtem a szokástör
vényeket, m ert szükségét éreztem, 
hogy rábukkanjak  és megvalósítsam 
saját költészetem életszemléletemmel 
és érzésvilágommal azonos törvénye
it” -  írja az Önarckép -  háttérrel című 
alkotói pályáját bemutató önvallomá
sában, amivel művészete értelm ezé
sét kívánja elősegíteni.

Az új művészetszemlélet k ia lak ítá
sának  gerince a tér. A fejlődést a csírá
tól a beteljesülésig követhetjük, művé
szi h itvallásainak ismétlődő és táguló 
gondolatköreiben.

A té r teljességének igényét első ars 
poeticájában az „Oda bíborban” vallja 
meg. „A malom a hegyen” című prog
ram versében az em bert a kozmosz tá 
volságának perspektívájából m utatja 
meg. „Az új versről” szóló tanulm ányá
ban kimondja: „Az új művészet mai

h itvallásának  magja: az ember és a 
kozmosz”.

Költőként életviszonylatban van a 
kozmosszal és költészetében ezt a vi
szonyt énekli meg. A költő „nagyszerű
ségét, újságát, m aiságát, itt- valóságá
nak azt a jelentőségét, ami pluszt ad a 
múltból ránk  m aradt vagy a múlt hatá
sa alatt készült művészi produktumok
kal szemben” a vertikális életvonal ki- 
teljesedése jelenti. Amennyiben a költő 
a társadalom ra jellemző horizontális 
életvonal mentén keresi önmegvalósu
lását, elveszíti a térbeliséget és művé
szetről nem beszélhetünk.

A kassáki sajátosság m ásik összete
vője az ismétléssel együtt beépülő új 
elemek konstrukciója, összhangban a 
változó világgal. Az izmusok destruk
cióját követte az építés korszaka, a 
konstruktivizm us. A geom etriát és a 
m atem atikát tek in te tte  alapelvének:

„Az én költészetem nem azálmok
kusza burjánzásából 

hanem a geometria szigorú rendjéből
születik

lefejti a gyümölcs héját 
megszerkeszti az alaprajzot 
térbeállítja a tárgyakat”

A kor embere a m értani törvények 
ismerete alapján eljutott az ősformá
kig: azaz, hogy „egy fej, form aértelm é
ben, nem egyéb egy gömbnél, a törzs 
nem egyéb egy hengernél”. Ebből a fel
ismerésből született meg az alapelv, 
hogy az ősformák „konstruktív össze- 
szerkesztéséből alkotta meg a term é
szet a térben mozgó em bert”. A konst
ruktív  erővonalak nem a világ képét, 
hanem  lényegét jelentik, m agát a szin
tézist, ami a kor művészetének leg
fontosabb szempontja: „a világ szin
tetikus látását, s a követelmények 
m egcsinálásánál mindenekfeletti cél
ja  a világban ezer felé futó alakok, gon
dolatok és érzések összefogása, egy új 
és egységes életté formálása!” A vers
nek újabb feladata van, nem a csodát 
kell elbeszélnie, hanem  szerkezetében 
és ta rta lm ában  m aga kell, hogy le
gyen a csoda: „A csoda a dolgok felül
m úlhatatlan  egységében rejlik”.

Az újabb „embertartalom” újabb for
mát is kívánt, és hogy ez megvalósul
hasson, „le kell győznünk a vágyaink 
teljesülésének ellenálló anyagot. Ilyen 
legyőzendő, átalakítandó anyag nekünk 
a tér, az idő, a fény, a kő, a szín, a szó és 
minden, ami előttünk áll a létezésével”.

A konstruktiv isták  szám ára elsősor
ban a té r bizonyult olyan anyagnak, 
am inek ellenállását le kell győzni, át 
kell alakítani. Rónay a kései K assák 
elsődleges létform ájának a te re t ta r t 
ja: „... nála  még az idő is térbeli vetü- 
letében jelenik meg. És a té r az, ami 
szintetizál: a dolgok egy térben létezé-
» » >  folytatás a 18. oldalon
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» » >  folytatás a 17. oldalról 
sébó'l adódik a dolgok költői képbe 
komponálása, egybeszerkesztése”.

A szépség fogalma is átértékelő
dött. Nem az a szép már, ami tetszik, 
hanem  ami a geometria és a m atem a
tika  elvei szerint relatíve tökéletes. A 
cél: „Köztem és közted meg akarjuk 
húzni a legrövidebb összekötő vona
lat, az egybehangzó ritm ust és az öko
nomikus megoldást keressük”.

Irodalom
és festészet  
szim biózisa
K assák művészi hitvallásáról nem 

beszélhetünk hitelesen, ha csak az 
irodalom ra szorítkozunk, elkülönít
ve a festészettől és fordítva. A két 
művészet az időtényező előnyét hasz
nálta  ki: „Az irodalmi mű mind ta r 
talm ában, mind formájában a folya
matos időben él. Egyszerre nem tud 
több hangon szólni, m int a zene, egy 
időben az egész nem érzékelhető, 
nem megformálható és föl nem fog
ható, m int a képzőművészeti alko
tá s”. Irodalom és képzőművészet így 
komplementáris p á rt alkotnak.

A sajátos kassáki jelenséget, a 
folytonosság két alaprétegét, hogy 
a művész nemcsak elődeinek folyta
tása, hanem  a nagy folytonosságnak 
is egy láncszeme, a költő is kifejti: 
„Festményeim, úgy, m int költemé
nyeim, vallomások köztem és a kül
világ közti viszonyról. Képeim nem 
a pillanatidőhöz, nem egy körülha
tárolt térhez kötöttek. De mégis a 
kor szülöttei, m int ahogyan magam 
is a kor fia vagyok, nem hordaléka 
a folyamnak, hanem  érző és gondol
kodó, súrlódásokra reagáló fix pont 
-  sziget, amely szerves tartozéka a 
körülötte zajló vizeknek. Alakulok 
és alakítok egy időben”.

K assák a cselekvés költészetét 
hirdeti. A világnak, „amely önnön 
pusztu lásának  drám áját éli”, nem 
passzív szemlélője, hanem  az egyi
dejűleg felkínált „születés és kelet
kezés drám ai helyzetének” aktív 
résztvevője. Az alkotói tevékenység 
folyamatában az időtényező lá tszat
ra  két ellentétes komponensre épül, 
am it művészi hitvallásai kidombo
rítanak: a hagyományon való tú llé
pés -  nemcsak elődei hagyományán, 
hanem  önmaga terem tett hagyomá
nyán is - ,  azaz az idő nagy folyto
nosságának láncszemeként a jelen 
újabb és újabb elemeinek kifejezése, 
építése. Ez a m induntalan megújho
dás adja K assák költészetének szug- 
gesztív erejét és máig ható modern
ségét.

1 8 ------------------------------

KIRÁLY FARKAS

rétegek (a gömb)
elhagyta ajkaid, 
a magas fűbe esett 
és elszaladt, 
utánairamodtak 
a gyíkok és a sünök, 
keresgélték a csigák, 
azóta sem nyugodnak, 
s nem találják.

átalkelünk ak ár by ferry is 
nemladikon de nemladikon 
idejön itt van a kapitány 
nincsen is piros pej paripán 
letegez egyúttal lenéz a kapitány 
én kágéestés autóval a kompján 
ő viszont valaki ő a kapitány 
de sebaj valam iről sejtése sincs 
én tudok a világon legjobban kapitány 
lenézni valakit úgy hogy észre sem veszi 
m egtanultam  pesten és budán 
kompon sejde ladikon te kapitány

szavak amőbamozgása
m int műhó a kis hógömbben
kavarognak a cseppfolyóssá préselt időben
áznak egyre csak a
rosszabb vagy bölcsebb
békésebb napokra
félretett mondatok
kifakulnak az alanyok
eltompulnak a tárgyak
halványodnak a jelzők
olvadnak
szétválaszthatatlan  keverékké

(elindul a szemek mögül 
kényelmesen a halántékig araszol 
megpihen majd szúrkál egy kicsit 
aztán hátrafelé veszi az irányt 
elkúszik a fü l mögött 
megkerüli az atlasz-csigolyát 
előre furakodik a 
koponyavarratok alatt 
s miután megcsiklandozott 
minden idegszálat 
előrobban a fényre 
m int a tüsszentések

átkelünk kompon vagy komppal 
átkelünk m indent épp

mikor a költők sétálnak 
a folyók hömpölygésükbóí visszafognak 
és lépteikhez lassul a föld forgása 
mikor a költők sóhajtanak 
bocsánatot kérnek a monszunszelek 
s a hangsebesség bánatukhoz igazodik 
mikor a költők poharat emelnek 
táncot lejt a láng a cefre alatt 
amikor a költők pihennek 
az idő  széjjelszakad)

egy napon megérkeznek 
csillogó szárnyakon 
s becsapódnak a 
a nyelvtelenné lettek 
gépezetei
de akkor m ár csak 
a ném aság buborékai 
szóródnak szét a szógömbökből 
véglegesen s hasztalanul

kővé meredt lángok között 
m int a gyermekek dobálja 
a visszhang a szótlan éneket 
ilyenkor a kopjafák 
hónuk alá gyűjtik a csontokat 
majd kivándorolnak az időből

J a k o b ov its M iklós: K om pozíció
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[...] Újratemetésre akkor kerül sor, ha egy közösség 
úgy ítéli meg, hogy valamely elhunyt tagját a múltban 
rosszul temették el, s ezt a hibát feltétlenül ki kell javí
tani. Ennek az ítéletnek úgy szereznek érvényt, hogy 
az adott személy földi maradványait kiemelik sírjuk
ból, új szertartás keretében, megfelelő' módon adják át 
az enyészetnek. Az első temetés gyakran azért minősül 
rossznak, mert így a halott nem azon a helyen alussza 
örök álmát, amelyik őt megilletné. Nagyon gyakori 
eset, hogy más országból, idegen temetőből kell haza
szállítani a hamvakat, hogy az elhunyt otthoni földben 
nyugodhassék. Ez történt a Szent Ilona szigetén elteme
tett Napóleonnal vagy az Isztambulban sírba tett Rá
kóczival. Előfordul, hogy ugyan hazájában temették el 
a halottat, de méltatlan körülmények között, jeltelen 
vagy megtévesztően megjelölt helyen kaparták el, min
den szertartás mellőzésével, a hozzá legközelebb álló sze
mélyek tudta nélkül. így jártak  el Rajk Lászlóval és tá r
saival, illetve Nagy Imrével és a forradalom vele együtt 
kivégzett vezetőivel. Néha elegendő az is, ha valakit in
dokoltnál szerényebb körülmények között a megérdemelt
nél kisebb tisztelettel helyeztek nyugalomba, mint József 
Attila tetemét Balatonszárszón, hogy okot találjanak az 
új sírba helyezésre.

A földi maradványok ilyen, meglehetősen körülménye
sen végrehajtható helyváltoztatása mögött egy merőben 
szellemi megfontolás: a halott érdemeinek gyökeres újra
értékelése rejlik. Az újratemetés magját egy olyan mű
velet: a múlt átértékelése képezi, ami a történelemtudo
mányban vagy a kánonalakításban érdekelt művészeti 
területeken nap mint nap végbemegy. [...]

Az első, ami feltűnik, az újratemetésre kiszemelt sze
mélyiség teljesítményeinek, viselt dolgainak eltökélten 
egyoldalú értékelése. Az egyoldalúság pozitív irányú, az
az rehabilitációs szándékú. A halottat úgy támasztja föl 
utókora, hogy hibáit, fogyatkozásait háttérbe szorítja, a 
lehető legnagyobb mértékben elhallgatja, erényeit, ered
ményeit pedig kidomborítja, reflektorfénybe állítja. Az a 
mértéktartás, az az érvelő-bizonyító apparátus, az a ki
egyensúlyozottságra törekvő, mérlegelő ítélkezés, amely 
a történészt kötelezi, a rehabilitáció során büntetlenül el
maradhat, sőt, a méricskélés csak zavarólag hatna. Akit 
újratemetnek, azt megilleti az apologetikus megközelí
tés. Evidenciák sorát mondják el róla, illetve amit elmon
danak róla, azt evidencia érvénnyel ruházzák föl. Nor
mává éppen a hiperbolisztikus megfogalmazási módok 
válnak. Az újratemetés kezdeményezői és lebonyolítói 
nem egyszerűen az igazságot akarják kideríteni hősük
ről, hanem olyan nyilvánvaló igazságokat hangoztatnak 
róla, amelyeket ez idáig valamilyen okból nem lehetett ki
mondani, amelyeknek kihirdetése elé súlyos akadályok 
gördültek. Olyan értékeknek kívánnak érvényt szerez
ni, amelyeket korábban megvontak a közönségtől. Az is
meretanyag, amelyet ez a rehabilitációs buzgalom nyújt, 
korántsem minden elemében új, még ha fűszerezhetik is 
meglepően újszerű felismerések, hanem olyan tudásként 
mutatkozik meg, amelyet egy szűkebb közösség már a 
múltban is birtokolt, csak éppen nem állt módjában ezt 
közkinccsé tenni. Illetve ami lappangó, elfojtott szellemi 
közkincsként volt jelen a kollektíva tudatában vagy ér
zésvilágában. [...]

T V E R D O T A  GYÖRGY: Ú jr a te m e té s e k  -  A lfö ld .  
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KODÁLY 125.
Kodály-képek, Kodály-arcok

Amikor Bartók a harmincas 
években arra gondolt, hogy leg
népszerűbb zongoradarabjai
ból néhányat meghangszerelve 
a szimfonikus zenekari reper
toárt gazdagítsa, természetes
nek találta, hogy Magyar ké
peknek nevezze el új művét. 
Valószínűleg Debussy Images- 
ainak, zongoraprelűdjeinek 
festői világa, e művek képek
re utaló címadásai is befolyá
solták, és nem utolsó sorban 
éppen kortársának, Kodály
nak hamar nagy népszerűség
re szert tett alkotásának címe 
is: MÁTRAI KÉPEK.

Vannak zeneszerzők, aki
ket különösen vonz a zenei 
tájképfestés, Kodály közéjük 
tartozik. Ha Debussy imp
resszionista színkeveréssel fes
ti meg képeit (A tenger, Iberia, 
stb.), úgy Kodály inkább rea
lisztikus képeket alkot zenéjé
ben, sok lírai vonással, lelki 
melegséggel átitatott festmé
nyeket. Ezek közül való egyik 
legkorábbi műve, a Nyári es
te szépséges zenekari freskó
ja. Kodály hosszú, részletes 
előszót írt az 1906-ban kom
ponált és a harmincas évek 
elején átdolgozott műve parti
túrájának élére. Érdemes be
lőle idéznünk: „Időnként, ha 
szemügyre vesszük végzett 
munkánkat, mindenkinél éle
sebben látjuk a hibát, gyenge
séget. Érezzük: ez ma jobban 
sikerülne, ha lehetne még egy
szer megcsinálni.

De idegenül nézünk régi ön
magunkra, és ritka, tűnő' perc 
az olyan találkozás a régi én
nel, hogy van bátorságunk a 
szobrot szétzúzni és újra önte
ni. (...) A címe csak annyit je
lent, hogy valamikor nyári es
téken fogant meg, aratásos 
búzatáblák közt, az Adria fod- 
rozása mellett. Meghagytam 
emléknek.” És még hozzáteszi: 
„Questo Sonetto non divido, 
perocche, assai lo manifesta la 
sua ragione.” („Ezt a sonettet 
nem részletezem, mert eléggé 
kinyilvánítja saját értelmét”). 
A mű átdolgozását Toscanini 
ösztönözte, neki is szól az aján
lás: „Is etenim saepe numero 
me adhortatus est” („O ugyanis 
gyakorta buzdított engem...”)

Nem magyarázza zenéjét, 
e képek sora, a mediterrán 
világ színeivel való találko
zás mélyről feltörő emlékeket 
visz át hangokba, harmóniák
ba, a magyar táj esti illatai
nak, elcsendülő, békességes 
nyugalmának Arany János-i

lélekzengését. Ezért érezzük, 
a zene minden tájfestő, han
gulati szépségén túl, ezt a Ko
dály-művet a legkorábbi zene
szerzői önarcképnek. Társai is 
vannak Kodály életművében. 
Ilyen a nagyon népszerű Ada- 
gio-ja hegedűre és zongorára, 
és a legkorábbi vegyeskari mű
vek közül a Gyulai Pál versére 
komponált Este című kompozí
ciója. Kodály zenei palettájá
nak sokféle színe, technikájá
nak sokféle zenei ecsetvonása, 
rajzainak egyéni vonalvezetése 
tűnik fel a Lento tempójelzésű, 
szélesen kibontakozó zenei tab
lóban. Az első ütemekben bein
duló, majd a kórusmű végén 
újra visszatérő lassú, ringató 
harmónia-rajz („Enyhe szellő 
suttog halkkal”) sok későbbi 
Kodály-képnek lesz visszaidé
zett hangulatfestő zenei motí
vuma. Az első zenei kép kifé
nyesedő harmóniái („főikéi a 
telő hold, fényes lesz a menny- 
bolt”) Kodály zenei analógiá
kat kereső dramaturgiájának 
egyik legbeszédesebb bizonyí
téka, úgyszintén az „Elnémult 
a föld lármája” alig mozduló 
harmóniája, a „Megzendül a 
menny harmóniája” verssorá
nak távoli harangzúgás-ak
kordjai. Az utolsó ütemek Ada
gio jelzése, az A-dúr harmónia 
mélyből fölszálló színhatása 
„A lélek hallja” szövegrész utó
rezgéseként szintén dramatur
giai megoldások hosszú sorát 
előlegezi Kodály életművében. 
Szándékosan maradt gondo
latsorunk végére Kodály leg
népszerűbb este-zenéje, az ES
TI DAL. A pasztoriális F-dúr 
harmóniák keretébe ágyazott 
hangulatkép a szerző legbenső
ségesebb önarcképe is egyben. 
(Az egyneműkari letét C-dúr 
alaptónusa vagy a vegyeskari 
mű hangnemutalása a szerző
től: „Esetleg Gesz-ben” -  kevés
bé fedi zeneileg a pasztoriális 
alaphangulatot)

A Hegyi éjszakák első téte
le, máig a legnépszerűbb Ko
dály-művek egyike, szintén 
F-ben kelti életre a címben jel
zett programot. Ez utóbbi kó
rusműnek nincs szövege, éppen 
ezért Kodály festői beállított
ságú zenei képzelete szabadon 
bontakozhat ki a maga teljes 
impresszionisztikus szépségé
ben. Ebben a zenében lendül át 
Kodály képzelete a este, az éj
szaka immár nemcsak emberi, 
de kozmikus csillagzenéjébe.

TERÉNYI EDE
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Júliusi évfordulók
1 -  230 éve halt meg Táj Csen kínai filozófus
2 -  130 éve született Hermann Hesse német író
3 — 250 éve született Jan Pawel Woronicz lengyel költő
4 -  200 éve születet Giuseppe Garibaldi olasz politikus

380 éve halt meg Thomas Middleton angol író 
530 éve született Johannes Turmair bajor történész

5 -  135 éve született Aage Madelung dán író
135 éve halt meg Józef Narzymski lengyel író

6 — 130 éve halt meg Friedrich Wilhelm Hackländer német író
110 éve halt meg Henri Meilhac francia drámaíró 

7 - 8 5  éve született Dér Endre író
8 -  150 éve született Alfred Binet francia pszichológus

100 éve született Biró József magyar művészettörténész 
185 éve halt meg Percy Bysshe Shelley angol költő

9 — 80 éve szü le te tt David Diop Szenegál költő
930 éve halt meg Minamoto no Takakuni japán költő 
20 éve halt meg Vészi Endre író

10 -  50 éve halt meg Sólem As jiddis nyelvű író
11 -  690 éve halt meg Jean de Joinville francia történetíró
12 -190 éve született David Henry Thoreau amerikai író

210 éve halt meg Ienachitä Väcärescu román költő
13 -  50 éve halt meg Constantin Balmus román nyelvész

140 éve halt meg Francois Ponsard francia író
14 -  40 éve halt meg Tudor Arghezi román költő

190 éve halt meg Germaine de Staél francia írónő 
80 éve született Szász János romániai magyar író 
200 éve született Ventura de la Vega spanyol költő

15 — 100 éve született Dénes Tibor svájci magyar író
80 éve halt meg Gaston Leroux francia író

16 -  135 éve született Dimitrie Anghel román költő

150 éve halt meg Jean-Pierre de Béranger francia költő
17 -  80 éve született Miroslav Válek szlovák költő
18 -  190 éve halt meg Jane Austen angol írónő

130 éve született Elin Pelin bolgár író 
310 éve halt meg António Vieira portugál író

19 — 500 éve született Annibale Caro olasz költő
50 éve halt meg Curzio Malaparte olasz író

20 -  270 éve született Nicolás Fernández de Moratín
spanyol költő

21 -  100 éve született Dimitrie Macrea román nyelvész
22 — 110 éve halt meg Jakab Elek költő

40 éve halt meg Kassák Lajos költő
40 éve halt meg Carl Sandburg amerikai költő

23 -  80 éve született Bállá László ukrajnai magyar költő
50 éve halt meg Giuseppe Tomasi di Lampedusa olasz író

24 -  50 éve halt meg Sacha Guitry francia drámaíró
150 éve született Henrik Pontoppidan dán író

25 -  490 éve született Jacques du Mans Peletier
francia költő
80 éve halt meg Matilda Serao olasz írónő

26 -  40 éve halt meg Füst Milán magyar író
27 -  30 éve halt meg Emil Bottá román költő

230 éve született Thomas Campbell skót költő 
140 éve született Joannisz Vlahojannisz görög író 
410 éve halt meg Jakub Wujek lengyel humanista

28 -  340 éve halt meg Abraham Cowley angol költő
40 éve halt meg Jancsó Béla romániai magyar kritikus 
170 éve született Majthényi Flóra magyar költőnő 
110 éve született Megyeri Sári 
franciaországi magyar írónő

29 -  80 éve született Takács Tibor magyar költő
30 — 120 éve született Franyó Zoltán romániai magyar költő
31 -  60 éve halt meg Erőss Alfréd romániai magyar költő

E lgar
VÍZSZINTES
1 .Sir Edward Elgar (1857-1934) an

gol zeneszerző zeneműve. 13. Gépkocsi
val erre a helyre fáról. 14. Alkalmatlan, 
amorf. 15. Tetejére cipeltet. 16. Te és ő. 
17. Ásvány az ebédlőasztalon. 18. Szén- 
hidrogén. 19. Húros japán hangszer. 21. 
Népies díszítés jelzője. 23. Isztambul vá
rosrésze. 25. Tartozása van. 26. Savval 
kezel. 27. helyrag. 29. Béke, oroszul. 30. 
Cickafark! 31. Ott kezdődik! 32. Térel
választó elem. 33. ...-móg, zsörtölődik. 
34. Tolat. 36. Római este! 37. Férfinév. 
39. Vereséget szenved. 41. Regény sze
replője. 42. Otthon, angolul. 43. Maga
sodik. 45. Páratlan huta! 46. Küszöbön 
át a szobába esik. 48. Irma beceneve. 
50. Szír rítusú katolikus.

FÜGGŐLEGES
1. ... Savonarola, itáliai prédikátor.

2. Pedál belseje! 3. Korhadási törmelék.

4. Fülgyulladás. 5. Ilyen kedvű volt az 
apám! 6. Fosztóképző. 7. Jód és asztatin 
vegyjele. 8. Járunk rajta. 9. Megnedve
sít. 10. Patás állat. 11. Mistress, rövi
den. 12. Orosz tengernek nevet adó vá
ros. 16. Mozdonnyal vagonokat rendez. 
19. Átölel. 20. Törött bot! 22. Verona fo
lyója. 23. A gallium vegyjele. 24. Nagy 
testű papagájfajta. 26. Egy ... arany 
(Steinbeck regénye). 28 Szó szótári for
mája. 30. Pénz használati díja. 32. Sö
tét színűre fest, satíroz. 34. Telefonon 
tárcsáz. 35. Vagy, angolul. 36. Idegen 
női név. 38. Éneklő szócska. 39. Zug
árut lefoglal. 40. Elgar zeneműve. 42. 
Londoni hős! 44. Őrmester, röviden. 
46. Denevér, angolul. 47. Idegen előtag: 
fül. 49. Mindig ez van! 50. Milliliter, rö
viden.

BOTH LÁSZLÓ

A H e lik o n  11. számában közölt 
Haydn című rejtvény megfejtése: Hold
béli világ, Aki hűtlen, porul jár.
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