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„megbolydult hangyaraj, hova lett a rend”
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LÁSZLÓFFY ALADÁR
Búcsú az ólomtól
Újabb EU szabvány bejelentése, be

harangozása történt meg. Olyan ez, 
mintha boldogan adagolt titkok ke
rülnének nyilvánosságra, fokozatos 
mosolyok elővarázsolására. Már évek
kel ezelőtt átlátszó, szemléletes cső
rendszeren bemutatták, hogy ponto
san mennyi folyadék lesz a szabvány 
egy ólom-rendezett EU-környezetben 
ama vízöblítős angol találmány meg- 
rendszabályozására. Azóta sem tu
dom, hova járnak kimenéskor az EU- 
korifeusok, de biztos nem a frissen 
fel-felvett államok vasúti közvécéibe, 
vagy szeretnek fontoskodni előtte, de 
nem figyelnek oda, utána se! Tudjuk, 
ezután hogyan kell görbülni az EU- 
szabvány uborkának, de valószínűleg

Strasbourgban is van renitens, mert 
az édenkertben is terem görbébb. És 
nemrégiben szerepelt a hírekben egy 
brüsszeli túszszedés is, nahát! A ré
gi jó disznóölés százezer éves euró
pai tradíciójába is belefontoskodott az 
unió, ami szerint állatvédelem van, 
embervédelem úgyse lesz soha. Most 
pedig közlik, hogy el kell köszönni az 
ólomtól. Nyomdabetű, vízvezeték, az 
ólomkarikás ablakok, ólomkatonák, 
biztosan a horgászok ólomnehezéke 
se szennyezheti alattomosan az EU- 
vizeket ezután. Főleg a Gutenberg 
iránti kíméletlenség és hálátlanság 
döbbent meg. Szerencsére a hivatalno
kok egyelőre a nyomdafesték nyomait 
még nem tilalmazták. Rengeteg EU- 
konformnak igazán nem nevezhető ér
telem hever, lobog, lapul, röpköd, villó- 
zik, csikorog itt szerte.

PÁLL LAJOS 
Aranyát veszti....
Aranyát veszti lassacskán a som, 
fakult szoknyára itt az alkalom, 
hogy tévedt darázs, poszméh körözi, 
így lesz minden felejtett, egyszeri, 
magába roskadt, mint annyi csoda, 
hogy mikor lett a sok arany oda 
s maradt a kopott, néma hírharang, 
oda április, most is hó szakad, 
s a föld tele fehér igézettel.
Gyolcsélű pázsit nem elég hitel 
már semmire, hogy egyszer vége lesz, 
nap nélkül is csorog az eresz.
Késett, vagy korai volt a virág.
Kik csodálták, űzik Titániát.

Mellettem alszik...
Mellettem alszik a tábor, liheg, fojtogat 
tévedt szerelem, már csak te hiányzol, 
gyere, teljesebb lesz a sor, sárban a fogat, 
ki bukik le az álompárkányról, 
ahová még ébren kúsztunk tapodva egymást, 
megbolydult hangyaraj, hová lett a rend, 
a győztes ki csak bandukolt, vagy tétlenül várt, 
tudván, mindenből lélegzet a kezdet.
Ezért vagyok itt a fojtó páracsöbörben, 
pislákoló lámpa aranyudvarában, 
mi ide fölér, a zokszó, virraszt tömören 
s nem hordoz vigaszt, mit hiába vártam, 
nem jöhet át remény horkoló falon, 
szegény reggel vár, s oda az alkalom.
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Közlemény Szilágyi Domokosnak 
a Securitatéval
fenntartott kapcsolatáról
Ez a tájékoztató Szilágyi Domokos köl

tő' (1938-1976) és a román állambiztonsági 
szervek kapcsolatáról felröppent híresztelé
sekre kíván reagálni. Véget szeretnénk vet
ni annak a méltatlan helyzetnek, amelyet 
a suttogások és a félnyilvános közbeszéd 
teremtett. A rendelkezésre álló levéltári 
források segítségével megkíséreljük végig
követni az ügyet. Abban reménykedünk, 
hogy hiteles információk birtokában az 
erdélyi magyar közélet immár őszinte és 
lényegretörő vitába bocsátkozik majd közel
múltjáról.

A közlemény Szilágyi Domokos családja 
részéről a költő élettársa, Nagy Mária és a 
költő öccse, Szilágyi Kálmán hozzájárulásá
val kerül nyilvánosságra.

Szilágyi Domokos „Balogh Ferenc” fe
dőnéven működött együtt az állambiz
tonsági szervekkel. Az utóbbi hónapok
ban hivatalosan megkerestük az illetékes 
szerveket, a Securitate Irattárát Vizsgáló 
Országos Bizottság (CNSAS) levéltárát a 
dekonspirálás érdekében, de a levéltár sze
rint a polgári titkosszolgálat (SRI) részéről 
még nem történt meg „Balogh Ferenc” há
lózati dossziéjának átadása. Ennek ellené
re a fennmaradt iratok egyértelműen, min
den kétséget kizáróan bizonyítják, hogy 
„Balogh Ferenc” azonos Szilágyi Domokos
sal; a rendelkezésre álló dokumentációban 
a Maros-Magyar Autonóm Tartomány bel
ügyi szerveinél szolgáló §tefan Blaga alez
redes fedi fel az együttműködő személyazo
nosságát egy 1964-es jelentésben, fedőneve 
mellett polgári nevét is említve.

„Balogh Ferenc” tevékenysége 1958 és 
1965 között, két jól elkülöníthető szakasz
ban dokumentálható. 1958-ban „Balogh 
Ferenc” 13 írásos, ebből két kézírásos je
lentést adott a Kolozs tartományi, illet
ve 1965-ben a bukaresti állambiztonsági 
szerveknek. „Balogh Ferenc” együttműkö
dése három megfigyelési dosszié alapján 
rekonstruálható:

1) Lakó Elemér és Varró János csopor
tos megfigyelése (Fond informativ, 3010 sz. 
dosszié)

2) Péterffy Irén megfigyelése (Fond 
Informativ, 3005. sz. dosszié)

3) Páskándi Géza megfigyelése (Fond 
Informativ, 2534. sz. dosszié)

A b eszervezés  
va lószín ű  körülm ényei
Szilágyi Domokos 1957 tavaszán került 

a Securitate látókörébe: 1956 októberében 
Szilágyi Domokos, a Bolyai Tudományegye
tem másodéves magyar szakos hallgatója 
egyetértett a magyar forradalom követelé
seivel. Álláspontját magánbeszélgetések
ben és gyűléseken is kifejtette, mint a sza
badon megválasztott diákszövetség egyik 
vezetője, illetve az Ifjúmunkás Szövetség 
titkára. 1957 márciusában széles körű nyo
mozás indult a kolozsvári Bolyai egyetem 
azon hallgatói és fiatal tanárai ellen, akik 
a legaktívabban vettek részt a magyar for
radalom melletti megmozdulásokban. Már
cius 11-19. között Bartis Ferencet, Dávid
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Gyulát és Páskándi Gézát is letartóztat
ták. (Később őket el is ítélték.) A központi 
szervek utasítására ezzel párhuzamosan el
kezdték az addig gyenge magyar egyetemi 
állambiztonsági hálózatok megerősítését, 
az ügynökök toborzását. Szilágyi Domokost 
akkor kezdték vizsgálni mint lehetséges 
„jelöltet”, majd néhány héttel később a 
„Fekete Pál” ügynök -  Szilágyi Domokos 
diáktársa -  1957. május 17-én leadott jelen
téséhez kapcsolódóan a Kolozs tartományi 
Securitaténál szolgáló Papp Adalbert had
nagy a következőt javasolta: „Urmeazä sä 
fie recrutat tot ca agent §i numitul Szilagyi 
Dominic in act. de verificare dusä asupra 
lui Veress Zoltán” („Szilágyi Domokos be
szervezésére kerüljön sor a Veress Zoltán te
vékenységét ellenőrző vizsgálatban”). Egy
1957. augusztus 12-én keletkezett intézke
dési terv a Varró János és a Lakó Elemér el
leni vizsgálatban a következőket tartalmaz
za: „Azért, hogy megállapíthassuk, miről 
beszélgetnek ott, hogy milyen kapcsolat áll 
fenn ezen gyanúsítottak és azok között a di
ákok között, akikről jelezték, hogy látogat
ják őket, valamint hogy ellenőrizzük „Tóth 
Miklós”, „Fekete Pál” és „Balogh Ferenc” 
ügynökök őszinteségét, akik fel fogják ven
ni velük a kapcsolatot”.

Egy korábbi, szintén 1957-es irat szerint 
Szilágyi Domokos barátnője, a Bolyai egye
temen tanuló Várady Emese is bekerült a 
nyomozás alatt álló csoportba. Noha „Ba
logh Ferenc” hálózati dossziéjának hiányá
ban nem dokumentálhatók a beszervezés 
körülményei és annak indíttatása, feltéte
lezhető, hogy Szilágyi Domokost nemcsak 
a saját szabadsága elvesztésével fenyeget
hették meg, hanem barátnőjével is zsarol
hatták, aki „Balogh Ferenc” felbukkanását 
követően többé nem szerepel a nyomozásról 
szóló fennmaradt iratokban.

„Balogh Ferenc” tevékenysége
Az első, „Balogh Ferenc” által leadott je

lentés 1958. április 9-ére datálható, amit 
tartótisztje Papp Adalbert rögzített a 19 
órakor kezdődő találkozót követően. A kö
vetkező hónapokban „Balogh Ferenc” fel
adata a Lakó Elemérrel, a Varró János
sal, a Péterffy Irénnel való kapcsolattartás 
volt, megfigyelés céljából. Ennek nyomán 
1958 októberéig, 6 írásos jelentés született 
Ekkor a megfigyelési akciókat megszüntet
ték és elrendelték a gyanúsítottak letar
tóztatását. Varró Jánost és Lakó Elemért
1958. augusztus 26-án, Péterffy Irént pe
dig 1958. október 31-én vették őrizetbe. „Ba
logh Ferenc” jelentéseiből megállapítható, 
hogy mindhárom esetben az általa szolgál
tatott információk terhelő jellegűek voltak. 
Az ún. „harmadik Bolyai perben” 1959. feb
ruár 19-én Varró Jánost 16, Lakó Elemért 
15 év kényszermunkára, míg Péterffy Irént 
10 év börtönre ítélte a kolozsvári Katonai 
Törvényszék, továbbá Vastag Lajost 8, Páll 
Lajost 6 év börtönnel és teljes vagyonelkob
zással sújtotta, míg Iamandi Emil és Szi
lágyi Árpád 5-5 év börtönbüntetést ka
pott. A kolozsvári állambiztonsági szervek 
Páll Lajost többször próbálták 1958 folya
mán beszervezni, letartóztatása és elítélé

se az ajánlat visszautasításával is magya
rázható.

„Balogh Ferenc” ügynökkel 1965-ben is 
találkoztunk az eddigi iratfeltárás során. 
Az ekkor már Bukarestben élő Szilágyi Do
mokost az 1963-ban szabadult Páskándi Gé
za megfigyelésével, új verseinek elemzésé
vel bízták meg, de az általa megfigyeltek 
között szerepelt még Domokos Géza, Szász 
János és Majtényi Erik is. 1965 márciusa 
és novembere között -  eddigi ismereteink 
szerint — 7 jelentés született, amit „Balogh 
Ferenc” a tartótisztjének, Ion Gr. Popa őr
nagynak adott át. 1965. december 15-én a 
Páskándi ellen indított 8728. sz. vizsgála
ti akciót megszüntették, és ezzel véget ért 
„Balogh Ferenc” tevékenysége az általunk 
eddig vizsgált dossziéban. Az 1965-ban ké
szült jelentések a megváltozott politikai lég
kört tükrözik. A hatalom célja ekkor már 
nem az értelmiség elleni nyílt fellépés, ha
nem a véleményformáló értelmiségi körök 
módszeres behálózása, tevékenységük ál
landó nyomonkövetése volt.

N yitott kérdések
Az első lényeges, még válaszra váró kér

dés a vállalt együttműködés időkeretei. „Ba
logh Ferenc” tevékenységéről ugyanis csak 
2, viszonylag rövid, összesen másfél éves 
időszakot világítanak meg a rendelkezésre 
álló iratcsomók. Nem ismert, hogy Szilágyi 
Domokos együttműködött-e az állambizton
sággal 1959 és 1964 között, valamint 1965 
után. E nyitott kérdés megválaszolására a 
még nem kutatott (vagy a szaklevéltárnak 
még át nem adott) egyes célszemélyekre vo
natkozó iratcsomók tanulmányozása adhat 
lehetőséget.

A második, még megválaszolandó kér
dés, hogy a hálózati dosszié mellett Szil
ágyi Domokos megfigyelési dossziéval is 
rendelkezett-e? Vagyis egyidejűleg megfi
gyelő és megfigyelt is lehetett. Ebben az 
esetben, melyik időszakban, hogyan és mi
ért váltakoztak a költő által játszott szere
pek? Ezt a lényeges kérdést is csak további 
kutatásokkal lehetne tisztázni.

A harmadik, mindennél súlyosabb kér
dés az együttműködés minősítése. Az 1958- 
ban rögzített feljelentések a beszervezés 
kényszerű jellegét valószínűsítik és zakla
tott lelkiállapotról tanúskodnak. A jelen
tésekben azonban — főleg Péterffy Irénről 
— súlyos és rosszindulatú megjegyzések is ol
vashatók. Felmerül azonban a kérdés, hogy 
az említett mondatok valóban Szilágyi Do
mokostól származnak-e, vagy kihallgatói
tól, illetve tartótisztje diktált bizonyos meg
fogalmazásokat? 1965-ben „Balogh Ferenc” 
ennél nyugodtabb állapotban folytatja tevé
kenységét. Jelentései ekkor már politikai 
háttérjátszmákról szóló bizalmas értesülé
seket, új irodalmi művekről szóló társalgá
sokat, sőt műelemzést is tartalmaznak. A 
költő személyisége eltűnik a jelentések mö
gött, szerepét egy „másik én”, a csendes és 
szorgalmas tudósító veszi át.

Budapest-Kolozsvár, 2006. szeptember 24.

STEFANO BOTTONI 
NAGY MÁRIA  
SZILÁGYI KÁLMÁN

A kutatások során eddig előkerült anya
gok teljes szövegét a Helikon honlapján fog
juk megjelentetni: www.Helikon.ro
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Nyilatkozat
A Romániai írók Szövetségé

nek Igazgatótanácsa tudomásul 
vette a volt Államvédelem ira
tainak és a vele való együttmű
ködésnek a feltárására vonatko
zó vitát, beleértve maguknak 
az íróknak folyó év augusztus 
30-án az RÍSZ bukaresti szék
házában kifejtett véleményeit. 
Az Igazgatótanács úgy találja, 
hogy az írói céhet nem üldözte 
és nem kímélte jobban más cé
heknél a volt Államvédelem. Az 
írók becsületére válik, hogy kö
zülük került ki a legtöbb ellenál
ló, és emellett az 1968 és 1989 kö
zötti Országos Tanácskozások 
és Országos Értekezletek példát
lan politikai tiltakozás fórumai

voltak a kommunista Romániá
ban.

Vannak, sajnos, olyan írók is, 
akik együttműködtek a volt Ál
lamvédelemmel. Vannak olyan 
írók, akik részt vettek a szemé
lyi kultusz ápolásában, akik föl
magasztalták a kommunista 
rendszert. Az Igazgatótanács 
úgy gondolja, hogy az igazság fel
tárása feltétlenül szükséges. Az 
RÍSZ fel fogja kérni a CNSAS-t, 
hogy a szövetség tagjainak ira
tait tárja elő és vizsgálja át.

Az Igazgatótanács mindamel
lett felhívja a figyelmet arra, 
hogy nem az együttműködők a 
legfőbb vétkesek, hanem az a 
rendszer, amely az elnyomást 
megteremtette. Az igazi pert a 
kommunizmus ellen kellene le
folytatni, azok ellen, akik a bűn

tetteket elrendelték és végre
hajtatták, a tisztségviselők és 
az Államvédelem tisztjei ellen, 
e tragikus történelmi kor tény
leges főszereplői ellen. A mosta
ni iratháború egyre inkább ma
nipulációnak tűnik, és fennáll 
a veszély, hogy boszorkányüldö
zéssé, nemzedékek közötti pol
gárháborúvá fajul.

A Romániai írók Szövetségé
nek Igazgatótanácsa ésszerűsé
get és mérsékletet kér. A rossz
nak a gyökereit kell feltárnunk, 
nem pedig följelentésre és leszá
molásra bujtogatnunk. A múltat 
megismerni kell, nem pedig meg
bosszulni.

A R om ániai írók  Szövet
ségének  Igazgatótanácsa

Az írók és az államvédelem
Az RÍSZ (Romániai írók Szövet

sége) székházának tükörtermében, 
augusztus 30-án lezajlott találkozó, 
amelynek tárgya az írók és az állam
védelem közötti kapcsolat volt, kiáb
rándította azokat, akik szenzációs le
leplezésekre számítottak. Éppen azért 
rendeztük meg Eugen Simionnal, 
hogy tiltakozzunk a szenzációhajhá
szás ellen, amely az utóbbi időben, jó
részt a sajtó révén, rányomta bélyegét 
az iratok feltárására. Jónak láttam 
hangot adni a céh véleményének eb
ben a mindnyájunk számára fontos 
kérdésben. Megígértem egyébként, 
amikor az elnöki tisztséget átvettem, 
hogy bevonom az RÍSZ-t a civil tá r
sadalom mozgalmaiba. A vitában el
hangzott vélekedések természetsze
rűen a legkülönfélébbek voltak. Nem 
cövekelünk le itt. Minél hamarabb új
rakezdjük a vitát, hogy minél több író 
kifejthesse véleményét. Egyelőre nem 
vonhatok le következtetéseket. Ami 
az alábbiakban áll, nem egyéb, mint 
néhány előfeltevés, amelyet az irathá
borúról magam fogalmaztam meg.

Azt hiszem, hogy az iratok feltá
rása szükséges volt. Hiszem továb
bá, hogy sok évvel ezelőtti titkosítá
sukat is ki kell majd magyarázniuk 
azoknak, akik elrendelték, ha teljes 
tisztázást akarunk. Úgy gondolom, 
hogy a kezdet elhibázott volt. Először 
is azért, mert nem rétegeket (politi
kusokat, papokat, sportolókat, írókat 
stb.) kell kitennünk a leleplezésnek, 
hanem személyeket, éspedig azokat, 
akik közéleti tisztségeket, politikai, 
közigazgatási, szellemi tisztségeket 
töltenek be, nem pedig csőstül azokat, 
akik valamely társadalmi-szakmai 
osztályhoz tartoznak. Az RÍSZ közel 
2500 tagjának iratait kikérni éppoly

képtelenség volna, mint ha az összes 
pap, az összes tanító stb. iratait kér- 
nők ki. Másodszor, az a baj, hogy az 
iratháború a besúgókkal kezdődött, 
nem pedig az államvédelem tisztjei
vel és a pártállam  hivatalnokaival. 
A besúgók többnyire áldozatok vol
tak. Kevesen voltak közülük, akik 
hóhérrá váltak. Az igazi hóhérok a 
Román Kommunista P árt vezetői vol
tak, akik elrendelték, és az államvé
delmi tisztek, akik végrehajtották a 
bűntetteket. Velük kellett volna kez
dődnie az iratháborúnak, nem pedig 
azokkal, akiket a pártvezérek meg az

államvédelmi tisztek kihasználtak az 
elnyomás céljaiból. Ez nem azt jelenti, 
hogy körülményeitől függetlenül, az 
együttműködés igazolható. Csak an
nak kell tekintenünk, ami volt. És el 
kell vetnünk azt a gondolatot, hogy az 
államvédelem az elnyomásban elsőd
legesen és végső fokon az együttműkö
dőkre támaszkodott. Voltak neki haté
konyabb eszközei. Az együttműködők 
csak afféle nyomorultak voltak, aki
ket megfélemlítéssel vagy zsarolással 
térdre kényszerítettek.

Visszatérve az írókra. Az államvé
delem Fehér könyvéből (1969-1989) 
kitűnik, hogy az írókat nem üldözte 
és nem kímélte jobban másoknál az 
államvédelem. Nem tudjuk, hány be
súgót szolgáltatott az RÍSZ a gyűlö
letes intézménynek a négy évtized 
alatt. Tudjuk viszont, hogy minden 
tíz ellenállóból kilencen az RÍSZ tag
jai voltak. És tudjuk, hogy 1968 és 
1989 között az írószövetség Tanácsa, 
amelynek összejövetelei ugyancsak a 
Monteoru Házban, a Calea Victoriei 
115. alatt lévő székház tükörterm é
ben zajlottak, a politikai, társadal
mi és erkölcsi tiltakozás legjelentő
sebb fóruma volt az országban. Nem 
tudom, mi az együttműködő írók és 
az ellenálló írók aránya. De ugyanab
ban a Fehér könyvben olvastam azt, 
hogy az államvédelem által leginkább 
meghajszolt írók egyike-másika utóbb 
együttműködőnek bizonyult. Egy döb
benetes példa: §t. Augustin Doina§. 
Mielőtt mindenkire követ vetnénk, 
meg kellene értenünk, mi is történt 
velünk mindannyiunkkal.

NICOLAE MANOLESCU 
akadém ikus, 
a R om ániai írók  
Szövetségének  elnöke
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K onstrukciós formák 
Horváth Imre négysorosaiban

KÁBÁN ANNAMÁRIA

A ’szövegértelem’ tagolása [..] annak 
a ’világdarabnak’ (helyzetnek, váltó 
zásnak, jellemnek stb.) a tagolása is 
egyúttal, ami -  az olvasó feltevése 
szerint — az adott szövegben kifejezés 
re jut.

(Békési Imre: Osztatlan filológia)

A szövegszerkezet felépítését vizsgál
va egy szerkezeti alapegység, a konst
rukciós forma és ennek jellegzetes vál
tozatai, a különféle konstrukciótípusok 
elemzésére Békési Imre mutatott pél
dát számos tanulmányában és négy ki
váló könyvében (Békési 1982, 1986, 
1993, 2001). Az elméleti és módszerta
ni alapvetésből világosan kiderül, hogy 
a szövegvizsgálat során Békési alapegy
ségnek nem a mondategészet tekinti, ha
nem a két kapcsolással már viszonyított 
mondategészeket, azaz magát a konstruk
ciós formát. A konstrukciós forma szerin
te egyfajta szövegszerkezeti alapegység, 
amelyet két tartalmi-logikai viszonyfaj
ta hierarchikus egysége jellemez. A két 
kapcsolás pedig mindig három tagot fel
tételez. A konstrukciós forma beépülhet 
egy nagyobb szövegegységbe, de beépítet
len helyzetű is lehet, és ekkor szövegmű 
értéke van.

Első könyvében Békési Imre a legegy
szerűbb nyelvhasználati közeg, a bekez
désnyi újsághírek szerkezeti sajátossága
inak a feltárására vállalkozott. Ez az a 
bekezdésforma, amely nincs beszerkeszt
ve magasabb szövegegységbe, amely egy
szerre bekezdés és szövegegész is. „Ez 
a szövegkonstrukciós forma -  állapítja 
meg a szerző -  a szövegtan »egyszerű 
mondat«-a: rövid terjedelme ellenére is be
fejezett, egész közlés” (Békési 1982: 206). 
A gondolkodás grammatikája című köny
vében az esszé, az Osztatlan filológia cí
műben pedig szépirodalmi alkotások szö
vegének konstrukciótípusait rendszerezi.

Elsősorban az ellentétesség és az oko- 
zatiság konstrukcionális összefüggéseit 
veszi szemügyre, és elkülöníti a megokolt 
utótagú ellentétet, a következtető utóta
gú ellentétet, a megokolt előtagú ellen
tétet, a következtető előtagú ellentétet, 
valamint az ellentétes utótagú magyará
zatot és az ellentétes előtagú következte
tést.

A Jelentésszerkezetek interpretációs 
megközelítése című könyvében az ellentét, 
közelebbről az ellentétes DE kötőszó kör
nyezetstruktúráit tárja fel szemantikai
pragmatikai szempontok érvényesítésé
vel. Olyan kötőszó-együtteseket vizsgál, 
mint a de ... mert, a de ... tehát, a de, bár, 
a mert, bár és a de, hisz.

Békési Imre elemzéseihez kapcsolódva 
Horváth Imre három négysoros rövidver
sének szerkezeti felépítését próbálom fel
tárni.

Horváth Imre a négysorosok költőije
ként él a köztudatban. Ez a rövid és zárt 
versforma fontos gondolatok közvetítő

je. A versek intellektuális, polemikus jel
lege magyarázza, hogy az ellentét és az 
ok-okozati viszony gyakran kerül egymás 
mellé bennük, és sajátos konstrukciótí
pust hoz létre.

Azért választottam ezeket a rövidverse
ket, mert a bekezdésnyi újsághírekhez ha
sonlóan a konstrukciós forma ezekben is 
beépítetlen helyzetű, tehát teljes szöveg
mű értékű. De éppen rövidségük és mű
vészi szöveg mivoltuk az olvasótól együtt
gondolkodást, együttműködést feltételez, 
hiszen mindegyikben van kimondatlan, 
implicit jelentésrészlet is. Békési írja ez
zel kapcsolatban: „vannak/lehetnek egy 
szövegmű értelemegészében olyan részle
tek, amelyek nyelvi eszközökkel közvet
lenül nem nyernek ugyan kifejezést, de 
közvetve, vagyis nyelvileg kifejeződő érte
lemrészletek [...] által mégis léteznek, s 
nem csupán létük, hanem mivoltuk is egy
értelmű” (Békési 2001: 6-7).

A továbbiakban három négysoros vers 
szövegalkotó eljárásait fogom tehát val- 
latóra, és a versek aktuális értelemszer
kezetének feltárására teszek kísérletet. 
Mindhárom négysoros olyan értelemszer
kezet, amelyben a főviszony az ellentét, a 
mellékviszony következtető, illetőleg ma
gyarázó, bár kötőszó ezt nem jelöli. A kö
tőszóelhagyás, az aszündeton itt az olva
sót együttműködésre serkenti.

Az Igazság című négysoros következte
tő utótagú ellentétre épülő szerkezet:

Igazság, te SZÜNTELEN menekülsz,
De a költő' vakmerőn megragad,
S verseiben győztesen felragyog
Aranyfátyladból egy örök darab.

A

A vers a DE ... TEHÁT konstrukciós 
formára épül. De van egy kimondatlan, 
implicit jelentésrésze is, amely az első és 
a második tagmondat közé ékelődik: Igaz
ság, te szüntelen menekülsz / (ELREJTŐZ
NÉL BÁR) De a költő' vakmerőn megra
gad.

A vers ars poetica jellegű. A költőnek 
bátorságra van szüksége a versíráshoz, 
hiszen csak így képes a valóságnak leg
alább egy kis szeletét bemutatni. A vers 
első sora csupa hangsúlyos szóból épül. 
A megszólítás után a mondat leghangsú
lyosabb része a kvantorpozíciót betöltő 
SZÜNTELEN szó. Ez a hangeró'többlet 
kiemelő szerepet tölt be, akárcsak az utol
só sor örök szavának dallamemelkedője.

A mondatszerkezettel kifejezett ellen
tét a sorvégi hangsúlyos igék szemantiká
jában is kifejezésre jut: menekülsz, meg
ragad, felragyog.

Következtető utótagú ellentétre épül 
az Április című négysoros is:

A gyümölcsfák virággal fogadták
Mindenütt a visszatért telet,
De csokrukat neki át nem adták;

A

Eléje csak holt szirom pereg.

A vers implicit magyarázó mellékmon
datot is rejt magában: A gyümölcsfák vi
rággal fogadták a visszatért telet, / De 
csokrukat neki át nem adták (MERT A 
VISSZATÉRT TÉLBEN MEGFAGY
TAK, KÖVETKEZÉSKÉPPEN) / Eléje 
csak holt szirom pereg.

A versben a fókuszhangsúlyoknak van 
kiemelő szerepe: a virággal és a holt szi
rom  szavak jelentésükben is hordozzák a 
mondatszerkezetben meglévő ellentétet. 
Az első mondat fókusza kiemeli a megsze
mélyesített gyümölcsfák szándékát, hogy 
a vendégnek kijáró fogadtatásban része
sítsék a visszatérő telet, ám ennek a szán
déknak a teljesítése lehetetlen. Ezt húzza 
alá a második mondat sajátos szórendje, 
amely a tagadószót hangsúllyal és dal
lamemelkedővel is kiemeli: át nem adták. 
Sokkal nyomatékosabb tagadást fejez ki 
ez a szórendi változat, mint a szokásos 
nem adták át. A megfagyott, holt szirom  
passzivitását a pereg történést kifejező 
ige is érzékelteti.

A Hibátlanul című négysoros magyará
zó utótagú ellentétre épülő, DE ... MERT 
konstrukciótípus:

Formálódnak az ember dolgai.
De hanyaggá nem tehet a fölény.

Bénának sem szabad elbotlani
A kiharcolt boldogság küszöbén.

A vers értelemszerkezete egy előfelte
vést is magában foglal, mégpedig az el
ső tagmondat utáni következtetésként: 
Formálódnak az ember dolgai (ÍGY FÖ
LÉNYESSÉ VÁLIK/VÁLHAT) / De ha
nyaggá nem tehet a fölény. Az elvárástörlő 
ellentét tehát egy ki nem mondott állí
tás tagadásaként fogalmazódik meg. A 
hangsúly mindhárom mondatban az igei 
állítmányra kerül: formálódnak, nem 
tehet, sem szabad. A második és a har
madik mondatban a hangsúlyos tagadó
szóval ellátott ige szemantikailag is ki
emeli az ellentétet.

Összefoglalásként elmondható, hogy 
ezek a konstrukciótípusok nemcsak a pub
licisztikai és az esszészövegekben gyako
riak, hanem mint láttuk, a rövidversben 
is szövegalakító eszközzé válnak/válhat- 
nak.
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SZŐCS ISTVÁN

Bréda C a p y tulációj a
avagy
S zó b ó l é r t  a z  em ber!
í.
Talán ta/állóbb (!) volna azt mondani, szó

játékból ért az ember. Szentkuthy is írja, kul
túránk szójáték-kultúra. A szójátékra való 
különös hajlamosság egyben a szkizofréni- 
ára való hajlamnak is tünete; Kretschmer 
szerint. S minél aszténikusabb, azaz sziká
rabb, hórihorgasabb az ember, annál nyi
tottabb tudata a hasadás irányába. Igaz, 
a kövérkések, a dundik is elsütnek egy-egy 
szójátékot, de azok rendszerint még agycsi- 
korgatóbbak, ők inkább szinonimák per
gőtüzével viszonozzák az irigyelt-gyűlölt 
vetélytársak jól ülő to/-állatait, vagy közön
séges imák riposztjaival. Néhai kövér író
ismerősöm szüntelenül idézett egy francia 
írót, aki egy másik francia íróról mondogat
ta: „Ez egy olyan alak, hogy képes a színpa
don is szójátékokhoz folyamodni, a talmi tet
szés kicsikarása végett!”

2 .
A Breda kapitulációja egy híres régi 

festmény, nem akarok nagy nevekkel dobá- 
lódzni, bár sok kri- és műkritikus szerint 
rangot, légkört, súlyt az kölcsönöz az em
bernek, ha vastagon ömlenek szövegéből a 
hírneves nevek — ha ki akarja, megkereshe
ti az Interneten, vagy megkérdezheti vala
mely írónő ismerősét, balzaci kolléganőjét, 
lásd: „La vache qui écrit”, ami magyarul an
nál is érthetőbb, mert nemcsak az írónő, de 
maga az író is tejtermék, azaz a tehénség- 
gel, a Nagy Tehénséggel függ össze, lásd 
ógörög, sőt óegyiptomi tehénistennők stb.; 
mivel az író „köpülésekor visszamaradó tej
szerű, savanykás fejedék folyadék”... ám ha 
most az olvasó azt mondaná, hogy a szójá
tékok ily mérvű hajszolása az én kapitulá
ciómat jelenti Francois Bréda Mysterium 
mythologiae című új könyve előtt, akkor az 
olvasónak igen nagy mértékben nem volna 
igaza. Ugyanis azért öltöttem csak magam
ra játszi módon Bréda szójátéktechnikáját, 
vagyis a mágikus analógiákra épülő szófej
téseket, hogy belülről tekinthessük meg a 
kapituláció mélységeit.

3.
Jelen cikk címe helyesen és te/yesen 

így hangongoznék: „Szóból ért a magyar 
ember”... azonban a „magyar” kitételt 
mindenképpen kerülni akartam, nem
csak Bréda Ferenc -  Francois Bréda vá
lasztott polinácionáléja iránti tapintatból, 
(Wahlverwandtschaften), hanem azért is, 
nehogy célzásnak, illetve emlékeztetésnek 
lehessen légyen felfogható, mivel egy Ma
gyar vezetéknevű szerző ezt a módszert 
már sok évtizeddel ezelőtt tökélyre vitte, 
vagyis a hajdani költői etimológiák mód
szerét mágikus etimológiákká fejlesztette, 
méghozzá a magyar nyelv szókincsére tá
maszkodva, kimutatván ennek a szókincs
nek elképesztően szerves összefüggéseit az 
eurázsiai, sőt némiképpen az északkelet-af
rikai nyelvek szóállományával.

Bréda Ferenc pedig ugyancsak ezt teszi, 
most már végletesen. Azért „most már”,

mert amikor ezelőtt tizen
öt évvel egy dolgozatában 
a francia tété, azaz „fej” szót 
a magyar tető' szóval azono
sította, még nem volt haj
landó röhögés nélkül meg
hallgatni Kemény Ferenc 
feltevését, hogy a francia 
nyelv az ősómagyar nyelv

nek egy ö-ző, azaz szögedies nyelvjárásá
ból vette artikulációs bázisának inspiráció
it; noha ezt ma sem fogadja el -  legalábbis 
nem mondja -, most már fenntartások és 
gátlások nélkül alkalmazza a magyar sza
vakat kulcs és tolvajkulcs gyanánt a latin
hellén mitológia titkos reteszeinek felnyitá
sához.

Különben teljes joggal; de nem elég nagy 
körültekintéssel.

4.
Például a 10. oldalon Bréda beteszi kale

idoszkópdobozába a Chaost, vagyis a Káosz 
szót, ami ugyebár zavart, összevisszaságot, 
kialakulatlanságot, illetve alaktalanságot 
(akár alakvesztés árán ) is jelent, és töb
bek közt a Kozmikus Kosár, Korsó, Zsák, 
majd a Has jut eszébe, Csigaház... „az a 
paradigmatikus Paradicsom, melyben, eb
ben a Mély Méhben -  létre fog jönni minden, 
ami létezik”.

A fentebb említett Magyar nevű szerző, 
a továbbiakban csak MA viszont nem áll 
meg ennyinél. Neki feltűnik, hogy a káosz 
görög szó mennyire hasonlít a magyar kóc, 
kócos, kusza, sőt a gőz szavakhoz is, ame
lyek mind a határozott alak hiányával kap
csolatosak, mint ahogy a kószál is tétova, 
határozatlan mozgást, vándorlást fejez ki, 
a ielkászálóáib. pedig rendetlen, szervezet
ien felkerekedést.

A szerveződés -  és itt Bréda a Csigaház
zal valóban mély intuíciót árult el — a köz
pont kerülgetésével kéz-dődik, a Spirál 
alakját felvevő fordulattal, s valóban, a Kos 
szarva is spirál alakú, aminthogy a Csi
gaház is és a góc is jelzi, hogy ott összefut
nak vonalak, mint ahogy a kosár és a kas, 
akárcsak a gúzs, összefonódott, egymás
ra tekert, egymást kerülgető „irányok” -  
vesszőkben, fonalakban megtestesülő -  
szerveződései. (A góc tűzhely jelentésben 
szintén központ tartalmú; vesd össze latin 
focus, „tűz” és „központ”; gyújtópont.)

Csak mellékesen említem, hogy MA 
„poligonális egybevetései” során a német 
Geist = „szellem” (angol ghost = „kísértet”) 
is a látómezőnkbe kerül, hiszen amikor kí- 
sértetet, szellemeket látunk, mintha gőzt 
látnánk (lásd a pidzsinizáció szóképző mód
szerét), és a lélek azért Seele meg soul, mert 
„száll”, mint a szél! Hogy a lélek, szellem 
képzelte valóban valami szélszerűségen 
alapszik, vesd össze a spiritus, pneuma 
stb. szavakkal!

5.
Természetesen, egy ilyen könyvecskét 

nem lehet hosszasan ismertetni, mivel a 
könnyű falatokhoz szoktatott olvasó hamar 
megunja a szóeredet-kutatást, vagy pedig ő 
maga is elkezd fajankó módjára szójátéko
kat farigcsálni. Azért megjegyzem, hogy mi
vel közismertek Bréda kapcsolatai a kolozs
vári irodalmi körrel, a Bretter Györgyről 
elnevezettel, nem véletlen, hogy a „Bretter” 
szó kiejtése a mai német köznyelvben

„Bréta”, amit csak egy kis nátha választ el 
a Brédhátói, mint ahogy a Bretter kör szék
helye, a Bulgakov kávéház sem a modern 
orosz irodalom hoffmanni-erizmusát ápolja, 
s nem hinném, hogy az odajárók tudatában 
megfordul-e az ötlet, hogy eme orosz író 
neve nem-e „Bugyborékit”, esetleg Bugy- 
Borékot jelenthet, őket a Bul-gakovból csak 
a Bul- érdekli, mint a „buli” szó (helytele
nül) feltételezett töve.

Soha semmi sem véletlen, ami a Nyelv 
síkján egyáltalán csak létrejöhet. Szem
léltettem ezt múltkoriban is a tüzes nyel
vek pünkösdi megjelenése kapcsán a láng 
és la langue, a „nyelv” egybehangzása foly
tán, elhallgatva akkor is, most is, hogy az 
óindogermán nyelvekben olyan képzettársí
tásokat is kifejeznek, amelyek folytán e szó 
családjából furcsa erotikái következtetések
hez lehet eljutni. Ám hagyjuk!

A lényeg az, hogy fő kritikai kifogásom: 
Bréda, amikor a mitológia misztériumába 
beavat, célzást sem tesz arra, hogy a latin
hellén mitológia öröklött fogalmakra és kép
zetekre is épül.
6.
Beszél ugyan a tűzről, s azzal kapcso

latban ama nevezetes kaukázusi pirított 
májról, és egyáltalán a sütésről, amely kö
vetkeztében „az ember történelme a gaszt
ronómia történetévé vált”, de szerencséjére 
elkerüli a régi görögök naiv népetimológiá
ját, miszerint Prométheusz azt jelentené, 
hogy, „előre gondolkodó”, holott neve a tűz- 
szerszám óindiai nevéből, a pramattából 
jön, viszont mivel a témával kapcsolatban 
egyáltalán csak annyit jegyez meg, hogy a 
magyar égni szó hasonlít a latin ignis: tűz
höz, azt nem látszik tudni, hogy a szanszk- 
rit Agni ehhez még jobban hasonlít!

Még nem jutott el a világ ősellentéteinek 
a tükröződéséhez a nyelvekben, spéciéi ép
pen a magyar nyelvben. A tűznél maradva 
nem tűnik fel neki, hogy amikor a nap nem 
süt, akkor sötét van, sőt setét, s hogy ez már 
az egyiptomiaknál is így volt: Sü a forró 
nap neve, Set a sötétségé.

És hogy forgás és tűz között micsoda kap
csolatok vannak? Pereg és pörköl?

1 .
„Ösztövér kútágas, hórihorgas gémmel, 

mélyen néz a kútba, s benne vizet kémei”. 
Amennyiben azonban a hórihorgas gém ma
ga Thomas Mann, és a József és testvérei
nek mélységes mély kútjáról van szó, akkor 
feltehetően a víz mögött, alatt a tüzet kém
leli -  vagy viszont? Mert abban Brédának 
valóban igaza van, hogy minden kultúra 
mögött a tűz és víz viszonya rejlik! S hogy 
lássa, még olyan őshellén kultúrfogalmak, 
mint a labirintus — magyarul „tömkeleg” 
-  is öröklöttek, megemlítem, hogy a la- 
birinthos is óegyiptomi kifejezés. Lope-ro- 
hunthi. Annyi mint „a tóra néző templom”. 
Volt egy ilyen hatalmas építmény, Krokodil
várral átellenben!

Ugyanis az egész mitológia legfőbb iga
zi tanulsága az, hogy:

MINDIG MINDEN MÖGÖTT VAN 
VALAMI!... mmm.vv.

Francois Bréda: Mysterium Mytholo
giae. Grinta kiadó Claudiopolis MMV (az
az Kolozsvár 2005)
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T. ÁGOSTON LÁSZLÓ

A horgász 
m egtérése
Balog csak feküdt az ágyon plafonra 

meredt szemekkel és sóhajtozott. Tulaj
donképpen semmi konkrét oka nem volt 
az elkeseredésre, csak úgy az egész élete, 
meg minden. Mert valami mégsincs rend
ben vele, ha ennyire bizonytalan körülöt
te minden... Itt van például ez a horgászat 
is. Azért kezdte el az egészet, mert a have
rok, meg a munkatársak minden hétfőn el
dicsekedtek vele, mekkora pontyokat vit
tek haza a tóról, és hogy örült az asszony. 
Ha a felét leszámítja, mert hogy nem is iga
zi horgász az, aki nem lódít, még akkor is 
termetes jószágok lehettek. O meg csak ül 
a parton, órákon át szuggerálja a kapásjel- 
zó't, de soha nem történik semmi. Zsuzsi, 
a felesege üldögél mellette a pokrócon és 
ásítozik vagy olvas, és egy-két órai közös 
unatkozás után megkérdezi, mikor mennek 
haza. Pedig hát tulajdonképpen miatta tör
ténik minden. Neki akarta bebizonyítani, 
hogy ő is van olyan legény a gáton, mint bár
ki más. Nem sikerült... Hát nem sikerült. 
Ez se sikerült. Miért pont ez sikerült volna? 
Az osztályvezetői kinevezése se sikerült, az 
új munkahely se jött össze, az új kocsira se 
elég a pénz...

Tavaly nyáron egyik nap a srác, a Sanyi- 
ka, a tizennégy éves fiuk is elment velük 
a tóra. Nem is akart horgászni, csak vala
hogy úgy alakult a dolog. A haverjai éppen 
mind nyaraltak, és nem volt kedve egye
dül lógni a városban. Azt mondta, majd ki- 
alussza magát a friss levegőn. Aztán gon
dolt egyet, kivette Balog kezéből a botot, 
mondván:

-  Figyuzz, fater! Megmutatom, hogyan 
kell ezt csinálni! -  És akkorát dobott vele, 
hogy még a legöregebb horgászok is fölkap
ták rá a fejüket. O meg, menteni akarván 
a kínos szituációt, mosolyogva odanyújtotta 
neki a másik botot is.

-  Ha már benne vagy, fiam, dobd be ezt 
is!

A srác azt is bedobta, aztán elment alud
ni az árnyékba. Ebből a dobásból fogta ab
ban az évben az egyetlen másfél kilós pon
tyát.

Már áprilist mutatott a naptár, de ő még 
mindig nem újította meg a horgászengedé
lyét. Minek? Hogy egy kudarccal többet 
könyvelhessen el? Oktalan és értelmetlen 
ez az egész világ, úgy, ahogy van — gondol
ta. — Csak a káosz, az értelmetlenség ural
kodik mindenütt. Csoda, hogy még nem 
robbantak föl, nem olvadtak egymásban a 
csillagok. Emberi civilizáció... Isten... No hi
szen... Hazugság minden szó, minden moz
dulat. Ha mégis van, szeretne egyszer a sze
mébe nézni annak az Istennek, aki mindezt 
eltűri. Addig meg, ha lehet, legalább ne szól
jon bele az életébe! Legalább az övébe ne! 
Ha már jót nem tud tenni vele, hagyja lóg
va, és ne rontsa el még azt is, amit ő nagy 
nehezen összehozott.

Egyik éjjel különös álma volt. Már ma
ga az is különössé tette, hogy reggel, ami
kor fölébredt, emlékezett rá. Évek óta nem

történt vele ilyen. Vagy úgy aludt, mint 
egy darab fa, kábultan, érzéketlenül, vagy 
arra ugyan emlékezett, hogy álmodott 
valamit, de hogy kiről, miről, mit, arról 
halvány lila sejtelme sem volt. Most meg 
pontosan emlékszik minden szóra, mozdu
latra.

Este volt, meglehetősen sötét este. Va
lami bokrokkal, fákkal benőtt parkban 
sétálgatott, de volt ott valami nádas is, 
azt zúgatta a szél, meg vadkacsák hápog
tak mellette. Aztán leült egy piros padra. 
Azt a sötétben is jól látta, hogy piros ülőké
je volt a padnak, ami beton tartókra volt 
szerelve, mint hajdan a játszótereken. De 
ha ez játszótér, akkor a srácnak, a Sanyi
kénak is itt kéne lennie valahol, de sehol 
se látja, hiába meresztgeti a szemét. Csak 
nem esett bele a tóba?

-  Nyugodj meg, semmi baja sincs a fiad
nak! -  hallotta a háta mögül. -  Nagy gye
rek már, tud vigyázni magára. Meg én is vi
gyázok rá.

Hátrafordult, s egy szakállas arcot lá
tott a sötétben. Olyasféle volt, mint a sza
bad-demokraták a rendszerváltás idején. 
Hiába meresztgette a szemét, még azt se 
tudta megállapítani, hogy öreg, vagy fiatal 
az illető. Abból a lebernyegből, amit hor
dott, abból meg végképp nem lehetett kö
vetkeztetni semmire.

-  Ki vagy te? A parkőr, vagy a hírszer
zés ügynöke?

-  Vagyok, aki vagyok -  mondta az ide
gen.

Mintha valahol, valamikor már hallot
ta volna ezt a kinyilatkoztatást. De hol, és 
mikor? Az új vezérigazgató mondta volna a 
beiktatása alkalmából tartott szűzbeszé
dében? Vagy a miniszter, akit leváltottak, 
mert a sógorának juttatta a legnagyobb ál
lami megrendelést?

-  Vagyok a Mindenség Lelke — folytatta 
a másik.

-  Beszélsz itt nekem rébuszokban... Jó, 
hogy nem a Napóleon. No, tisztázzuk: pszi
chiáter vagy, aki belefáradt a sok hülyeség
be, vagy a lelkisegélynek dolgozol? Nekem 
semmi bajom a munkanélküliekkel, meg a 
hajléktalanokkal. Az afrikai éhező gyere
keknek is küldtem kétszáz forintot. Bez
zeg a főnököm nem. Miért nem őt macerá- 
lod?

-  Vagyok a Megváltó, Krisztus, az ács 
fia.

-  Ez mind te vagy, és itt kóborolsz éj
nek idején ebben a csalitosban? Ha nekem 
ennyi jó szakmám lenne, már rég milli
omos lennék. Vadonatúj kocsival járnék, 
és elnöki főtanácsadó úrnak szólítana a so
főröm.

-  Kevély vagy és megátalkodott, de 
mert nem tudod, mit cselekszel, megbocsá
tok neked. S hogy eloszlassam a kétségei
det, csodát teszek veled.

-  Ugyan, miféle csodát? Már az is mesé
be illő dolog lenne, ha tudnék fogni egy mé
retes pontyot.

-  Jó, akkor maradjunk a halaknál! Hol
nap elmész, és kiváltod a horgászengedé
lyedet. Szombaton reggel kimentek a fele
ségeddel a tóhoz, és fogtok két pontyot.

-  Ugyan már, ne kábíts! A Zsuzsi utálja 
a horgászatot. Akkorákat ásít unalmában, 
hogy nemcsak a saját fejét nyeli le, hanem 
az enyémet is.

-  Amit mondtam, megmondtam -  szólt 
az idegen, és ügy eltűnt, mintha ott se lett 
volna.

Balog egész délelőtt a furcsa álmán töp
rengett, de sehogy se tudta megfejteni. Ar
ra gondolt, hogy talán az esti töltött ká
poszta terhelte meg a gyomrát, attól volt 
az egész. Viszont a horgászengedélyt tény
leg ki kellene már váltani. Hazafelé menet 
az egyesületi iroda felé vette az útját, s be
fizette a tagsági díjat. S ha már megvan 
az engedély, meg is kéne áztatni a kiszá
radt zsinórt... Hazatérve csak úgy, mint
egy mellékesen megemlítette a feleségé
nek, hogy ha netán úgy gondolná, akár el 
is mehetnének horgászni.

-  Jaj de jó! -  ugrott a nyakába az 
asszony. -  Csodálatos idő van, Sanyikám, 
ott a helyünk a parton. Tudod, mennyire 
hiányzott már nekem a napfény, a friss le
vegő, a tavasz?

Első hallásra meglepődött Zsuzsa lelke
sedésén, aztán rábólintott és megolajozta 
az ősz óta érintetlenül heverő orsókat.

Szombaton verőfényes tavaszi reggel
re ébredtek. Gyorsan bepakoltak a kocsi
ba, és irány a tó. Balog előkészítette a bo
tokat, leszúrta a bottartó vasakat, Zsuzsa 
meg kérés nélkül gyúrta az etetőanyagot. 
Még a kukoricát is ráhúzta a horogra. A gi
lisztát is nézegette, már majdnem meg is 
fogta, aztán mégis meggondolta magát, át
adta a dobozt a férjének.

-  Köszönöm, Zsuzsikám, most már elő- 
veheted a könyvedet, és olvasgathatsz. Na
gyon sokat segítettél -  mondta a horgász.

-  Dehogy veszem -  ült le mellé az 
asszony. — Olyan ritkán jutunk ki a tóra, 
nekem is jár egy kis kikapcsolódás!

-  Nocsak... -  biccentett rá hitetlenkedve 
a férfi, aztán meglódította a botot, és nem 
akart hinni a szemének. Úgy meglódult az 
etetőkosár, mintha sose akarna lepottyan- 
ni. Életében nem dobott még ekkorát. A fe
lesége meg a nyakába ugrott, ölelte, csó
kolta örömében, és saját kezűleg tette rá 
a zsinórra a kapásjelzőt. Az se érdekelte, 
hogy a szomszédok epés megjegyzéseket 
tettek rá.

-  Te, Sanyikám -  mondta lelkendezve —, 
hadd legyen ez az én botom!

-  Hát.., ha tényleg akarod, legyen — egye
zett bele, és valahogy olyan érzése támadt, 
mintha valahonnét messziről mosolyogva 
figyelné őket valaki. Talán az a szakállas 
ember, akivel álmában vitatkozott.

Zsuzsa botján jelentkezett az első ka
pás. Oda is szólt Balognak, hogy be kéne 
vágni.

-  És ki tart vissza tőle, anyukám?
-  De hát én nem tudom... És ha elmegy?
-  Akkor fogunk helyette másikat.
Az asszony kissé ügyetlenkedve, bizony

talanul, de végül csak bevágott, és megfog
ta élete első halát. Kárász volt, olyan sütni- 
való, jó tenyérnyi. A horogról természetesen 
a férjének kellett leakasztani, de mielőtt be
lerakták a szákba, szeretetteljesen megsi
mogatta a hal fejét. Aztán fogtak még vagy 
két tucatnyi hasonló kárászt, s nagyon jól 
érezték magukat a tóparton.

Délután szél kerekedett. Felborzolta a 
tó tükörsima vizét, és megzúgatta a part 
menti nádast. A szemközti oldalon méltat
lankodva szálltak föl a vadkacsák.
» » » » » »
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-  Menjünk haza -  javasolta a férfi. -  

Ilyen erős hullámzásban használhatatlan 
a kapásjelző. Látod, a szomszédok is ké
szülődnek. Épp elég kárászt fogtunk, ne le
gyünk telhetetlenek!

-  Te tudod -  hagyta rá az asszony de 
én azért ezt a kevés etetőanyagot még el
használnám. Különben is pontyot akarok 
fogni. Baj?

-  Dehogy baj, édesem, dehogy baj, csak 
hát látod, hogy a Jóisten se akarja...

Alig mondta ki a szót, elült a szél, elsi
multak a hullámok, és a tovaszáguldó fel
hők mögül előmosolygott a nap. Balog szin
te beleszédült a váratlan fordulatba, s arra 
gondolt, hogy ha tényleg... tényleg megfog
nák azt a bizonyos két pontyot, akkor... ak
kor bizony beteljesedne az álombéli csoda. 
Akkor viszont... talán nem is szabad végig
gondolni a dolgot, mert ilyen már nincs is.

A kapásjelző koppant a boton. Zsuzsa be
vágott, és gyorsan átadta a férjének.

-  Sanyikám, Sanyikám, ez... ez egy bál
na! Próbáld meg te, én nem merem...

Balog úgy érezte, egy víz alatti sziklát 
vonszol, olyan nehéz volt a hal. Lassú, ki
mért mozdulatokkal terelgette a part felé. 
És a hal, a nagy hal nem szakította el az el
nyűtt tavalyi zsinórt, nem akadt le a horog
ról, nem tekerte be magát a nádba, hanem 
egyenesen beleúszott Zsuzsa elé tartott 
merítőszákjába.

-  Te, apa! -  álmélkodott az asszony. -  Ez 
van vagy három kiló, ha nem több. Ekkorát 
még sose fogtál.

Megmérték, három és fél kiló volt. Igazi, 
gyönyörű, kerek tükörponty.

-  Na látod -  szólt Balog, miután beprésel
te a haltartó szákba a kárászok közé. -  Te 
viszont elsőre megakasztottad. Kezdő hor
gásznak nem is rossz.

Nem telt bele tíz perc, megszólalt a másik 
bot is. Az a buta hal meg egyenesen a part fe
lé indult. Alig győzte föltekerni a meglazult 
damilt. Csak a szák előtt vette észre a téve
dését, de akkor már hiába csapkodott a far
kával, a feje a merítőhálóban volt. Ez meg 
négykilós volt. Igazi Balog-rekord.

*
Vasárnap reggel szokatlan zajra ébredt 

az asszony. A férje a szekrényben kotorá
szott a ruhák, alsóneműk között. Soha nem 
csinált még ilyet. Még a zokniját is ő szokta 
kikészíteni. Nyomban rá is kérdezett.

-  Mit csinálsz, apukám? Keresel vala
mit?

-  Persze, hogy keresek. A szürke öltö
nyöm nadrágját át kellene vasalni egy ki
csit. Van itthon fekete boksz? A cipőmet is 
ki akarom pucolni.

-  Miért, hová készülsz?
-  Hová, hová? Hát a templomba. Ha 

akarsz, te is eljöhetsz velem.
-  A templomba? Nem is emlékszem rá, 

mikor voltál ott utoljára. Történt veled va
lami?

-  Hát, én nem is tudom, hogyan mond
jam, Zsuzsikám... Lehet, hogy furcsán 
hangzik, de velem, a kétbalkezes Balog Sa
nyival szóba állt az Isten.

Aztán csak úgy magában dünnyögve hoz
zátette még: A fenének kellett nekem azo
kat a hülye halakat emlegetnem... Ennyi 
erővel akár egy kocsit is kérhettem volna 
tőle...

Az űrbéli Marrakesh
Akár így is kezdődhetne minden, a hu

szadik századot átélt ember temetése: Ho- 
bó Faludy György megzenésített verseit da
lolja, közben lassan összegyűl a gyászolók, 
emlékezők tömege, nagyjából ezer (de talán 
kétszer annyi) ember, a hátsó sorokban po
litikusok, pártok elnökei, a főváros polgár- 
mestere, az első sorokban írók, költők, író- 
szövetségek elnökei, a gyászoló család, még 
előrébb idősödő hölgyek és most az egyszer 
jólfésült egyetemisták, és legelöl, ott legelöl, 
valahol az urna környékén, ahol azt a ti
zenhárom beszédet mondják, ott nincs sen
ki, csak egy vidám öregurat ábrázoló fotó, 
egy kép. Azt is mondhatnánk: nincs ott sem
mi és senki, mint ahogy a sírban sincs sen
ki, és ha valaki keresni kezdené, akkor ő ép
pen nincsen itt, mert dolga akadt.

De ez a temetés tényleg így kezdődött, 
és most az egyszer volt így, mert tényleg őt 
temettük. Ama bizonyos, híres és hírhedt 
Faludy György hamvai kerültek a földbe.

Tizenhármán mondtak gyászbeszédet, 
tanárok, költők, politikusok, tévésztárok, 
valamiféle különös elit, pont olyan különös 
és összetett, mint Faludy, pedig nem is a köl
tő, hanem a család döntötte el, ki mondhat 
gyászbeszédet.

A ravatalozónál elhangzott egy kaddis, 
Faludy György hamvait a Karinthy parcel
lában helyezték örök nyugalomra, a költőt 
Tőkés László temette református szertar
tás szerint, s, hogy Faludy a Révésszel is 
megegyezhessen, néhány közeli barát, isme
rős, pénzérméket dobott a sírba.

Másfélszáz évvel korábban, húszezren 
voltak jelen egy költő temetésén, most talán 
kétezren, de többségük az olvasók azon hal
hatatlan törzséből került ki, akik a legna
gyobb sötétségben is meglátják a fényt.

Az urna előtt, mondom, nem volt csak 
egy kép, Faludy már rég a semmi asztalá
nál borozgatott a többiekkel, ama bizonyos 
túli Pesten, vagy az űrbéli Marrakeshben.

KARÁCSONYI ZSOLT

Végleges tudásunk
Kedves gyászoló barátaink, engedjék 

meg nekem, hogy magam is megosszam 
Önökkel veletek, mindazt, amit e rava
talnál gondolok. Egy hászid történet jut 
eszembe, a wraclawi Nachmann rabbi pél
dázata. Arról szól, hogy a nagyvezír rossz 
hírrel érkezik a szultánhoz, vagy tán kali
fához: azzal a hírrel, hogy a gabonát beteg
ség tamadta meg. Súlyos betegség, bárki, 
aki ebből a lisztből sütött kenyeret eszik, 
az megbolondul. És miután a teljes termés 
a csapás áldozatául esett, nemsokára már 
nem lesz mit enni adni az embereknek.

És mit javasolsz? -  kérdezte a szultán a 
vezírt.

-  Szerintem raktározzunk el a régi, meg 
nem fertőzött lisztből amennyit csak lehet, 
és abból süssünk magunknak kenyeret, 
hogy legalább nekünk jusson, talán kitart a 
következő termésig.

-  Nem, ez nem jó ötlet -  mondta a szul
tán. Hiszen, ha mindenki megbolondul, 
előbb-utóbb fel fog tűnni az embereknek, 
hogy másféleképpen viselkedünk és attól

kezdve bennünket fognak bolondnak tarta
ni. Nem ezt kell tennünk. Hanem mást csi
nálunk. Mi is eszünk majd abból a rossz ke
nyérből, de még azelőtt jelet fogunk felírni 
a saját homlokunkra. És amikor találko
zunk majd egymással, erről a jelről a hom
lokunkon fogjuk majd tudni, hogy valaha 
épeszűek voltunk.

Faludy György egy őrült világban majd
nem száz éven keresztül hordozta azt az 
üzenetet, hogy léteznek -  hogy létezhetnek, 
hogy létezhetnének -  épeszű emberek és ép
eszű világok. Ez a hit, ez a bizalom, ez a sze
retet, ez a meggyőződés, ez a remény, ez az 
üzenet kormányozta őt át egy tébolyult év
századon, mint valami modern Benyovszky 
Móricot, akinek meg kellett járnia Szibéria 
poklát és a fél világot, mígnem Madagasz
kár királyaként esett el a sziget szabadsá
gának védelmében. Faludy György, mint 
ezeregyéjszakás gazdagságú szigetek ural
kodója, most sírjába száll, mi pedig azzal 
a végleges tudással leszünk tanúi ennek, 
hogy ilyen emberek már soha többé nem fog
nak születni. (Részlet a búcsúztatóból)

SZŐCS GÉZA
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KIRÁLY FARKAS

p á l m a  d e k k ó  

l á z á l m a

m int idegen mesékben 
még nincs idő hogy másik 
dimenzióba lépjen -  
a rezgő víztükörből 
kezét ha belemártja 
magához hívja folyton 
hullámzó hasonmása

39,1
a lázat visszaverni 
harminckilenc fölött már 
erősebb gyógyszer kéne 
a tömény alkoholnál 
hisz végre itt a nyár és 
utazna valamerre 
a forró tengerpartra 
a hűvös zöld hegyekbe 
ehelyett látomások 
repítik m intha gályán 
és csak a nagyhalál van 
vele elfogópályán

39,2
milyen lett volna másképp 
elcseszte tudja jól 
régóta m ár világos 
ahányszor meghajol -  
lehetett volna néhány 
gazdag fazonnal jóban 
kibírta volna ő  is 
a kemény légióban 
vadász lehetne délen 
északon aranyásó -  
nem félebédnyi pénzért 
törné kezét az ásó

39,4
nagyon fáradt olajként 
még megmozdul a vére 
a gyomrot jól megtömni 
s egy jó t aludni kéne 
nem híd alatt feküdni 
hol nincs kvártély se koszt 
csak ruhájára gyűjti 
a piszkot meg a koszt -  
habzó fekete felhők 
akár egy negatívon 
röpülnek át felette 
árnyékuk sír a hídon

39,3
a gyógyulást remélve 
szorítja régi botját 
a bordáját a kések 
bizony meglátogatták 
sem élő sem halott már

39,5
a hajnal mikor rémlik 
dúdol valamit halkan 
a térdig érő ködben 
m int régi bakadalban 
keze akkordba görcsöl 
még rámozdul az ajka 
a szférák hangolása 
rezeg keresztül rajta 
táncolnak lázálmában

K irály Farkas: 1971-ben született 
Kolozsváron. A Napút szerkesztője. 
Jelenleg Budapesten él.
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tövishajú tündérek -  
a híd alól ki nem tör 
túlontúl halk az ének

39,6
ha pénzek megtalálják 
vagy némi kincsre lel 
meg nem vendégel senkit 
és senkit nem ölel 
túl van megannyi lányon 
vodkákon tripperen 
baloldalt mellkasában 
öklömnyi jégverem  
mosolyt nem ölt magára 
kiválóan palástol 
mindent m it más szeretne -  
nem fél csak önmagától

39,7
túl nagy most már a város 
és túl kevés a hídja 
hallgatni kéne rá ki 
időnként hazahívja 
talán elég is lenne 
amennyit hoz a tarha 
egy hét alatt az útra 
a pénzt összekaparja 
de hát valaki m indig  
betesz neki keresztbe -  
jó  lenne hazamenni 
még egyszer Rodrigezbe

39,8
fogytán a jó  szerencse 
és egyre több a baj 
fején is egyre ritkul 
s fehéredik a haj 
lehajtja minden este 
padlóra padra kőre 
és hogyha lopni kell 
imádkozik előtte 
s a láz... ha visszaverné... 
még harcol ellene -  
negyven fok felé már 
jobb gyógyszer kellene...

A-«»» K ilometriK
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BAKCSI BOTOND
Paródia és patafizika
Avagy A lfr e d  Jarry , „az irod a lom  szuperhim je"

„ÜBÜ PAPA: Potrohomadta! Semmit 
se rombolunk le, ha még a romokat 
is le nem romboljuk! Márpedig nincs 
más módja, csak az, hogy szépen 
sorakozó épületeket emelünk beló'lük.”

(Alfred Jarry: A láncra vert Übü)

Alfred Ja r ry  (1873-1907), a különc 
francia író nevéről leginkább olyan 
kulcsszavak ju tn a k  a széles olvasó- 
közönség eszébe, m int az abszint, a 
kerékpár vagy a fekália; vagy életé
nek botrányos jeleneteit megörökítő 
anekdoták; végül, de nem utolsósor
ban: az Ü bü-drám ák. André Gide A  
p é n z h a m i s í t ó k c. regényében az író 
például egy pisztolyos botrány fősze
replőjeként bukkan  fel, a követke
ző jellemzés kíséretében: „Jarryban, 
aki úgy öltözködött, m int egy cirku
szi bohóc, m esterkélt volt minden: 
főként beszédmódja, melyet az A r g o 
n a u tá k versenyezve utánoztak; éle
sen tagolták a szótagokat, groteszk 
szavakat ta lá ltak  ki, m ás kifejezése
ket pedig furcsán elferdítettek; de 
egyedül csak Ja rry n ak  sikerü lt ilyen 
színtelen, erőtlen, hangsúly talan , k i
fejezéstelen hangon beszélnie. [...] -  
Rettenetesen vadnak látszik. -  Csak 
annak  m utatja m agát. Passavant- 
nak  az a véleménye, hogy lelke mé
lyén szelíd, m int a bárány. De ma 
este rengeteget ivott; és m egnyugtat
hatlak , vizet egy cseppet sem, és bort 
sem: csak tisz ta  abszintot és erős likő
röket.” Az Ü b ü  k i r á l y r ó l pedig ugyan
itt ezt olvashatjuk: „Az A r g o n a u tá k  
azt állítja , hogy zseniális író -  mivel 
a közönség nem rég k ifütyülte  a da
rabját. De annyi szent, hogy ilyen fu r
csaságot régóta nem játszo ttak .” (Réz 
Pál fordítása)

Bajomi Lázár Endre az Ü b ü  k i r á l y t  
„szophoklészi című, shakespeare-i cse- 
lekményű, rabelais-i nyelvezetű diák
tréfából világirodalm i ran g ra  emelt 
rém bohózatként” jellemzi, és ez a 
m egállapítás ta lán  az Übü-ciklus va
lam ennyi darab jára  érvényes. E fu r
csa darabok nagy része m agyar nyel
ven is olvasható: az Ü b ü  k i r á l y és A  
l á n c r a  v e r t  Ü b ü Jékely Zoltán, A  f e l 
s z a r v a z o t t  Ü b ü , az Ü b ü  a  c s ú c s o n  
és az Ü b ü  p a p a  k é p e s  a lm a n a c h ja  
Jákfalv i Magdolna fordításában. A 
daraboknak ebből a rendhagyó és 
felforgató jellegéből adódik, hogy 
az irodalom történet hangsúlyozza 
Ja rry n ak  a szü rrea lis ta  d rám ára  és 
A ntonin A rtaud  kegyetlen színház
á ra  gyakorolt ha tásá t: ez utóbbi róla

Bakcsi Botond: 1979-ben szüle
tett Marosvásárhelyen. Az ELTE Phd- 
szakos hallgatója. Jelenleg Csíkszere
dában él.

nevezte el -  valójában soha létre nem 
jö tt -  színházát.

Ja rry  azonban több m űfajban is 
alkotott: a drám a, a vers, az esszé, 
a tudományos recenzió és a műfordí
tás  (például Coleridge: L a  b a l l a d e  d u  
v ie u x  m a r in , Stevenson: O l a l l a ) mel
le tt nehezen emészthető, de roppant 
érdekes prózát is írt. Hogy csak egy 
p á ra t em lítsünk itt meg Ja r ry  prózai 
művei közül: L A m o u r  a b s o lu (1899), 
M e s s a l in e (1901), L e  S u r m á l e (1902), 
S p é c u la t io n s (1911).

Prózái közül m agyar nyelven A  
s z u p e r h ím  {L e  S u r m á l e ) olvasható, 
Pál Ferenc fordításában. Ez a könyv 
ponyvaszerű kiadásokban jelent 
meg, m integy jelezve azt az á lta lá 
nos bizonytalanságot, amely Ja rry  
recepcióját övezi és m eghatározza. 
Első olvasásra ugyanis nehéz eldön
teni, hogy a M o d e r n  r e g é n y alcímet 
viselő, 1902-ben megjelent kis könyv 
a tömegirodalom középszerű term é
ke, félresikerült sci-fi vagy pedig a 
világirodalom  nagy műveivel párbe
szédet folytató jelentős alkotás. H a fi
gyelmesen olvassuk a könyvet, kide
rül, hogy az em lített jellemzők nem 
zárják  ki egym ást. A könyv „cselek
ménye” látszólag csupán a végtelení
te tt  szexuális ak tus lehetősége vagy 
a „Perpetual-Motion-Food” á lta l segí
te tt  term észetfeletti kerékpáros telje
sítmény körül forog, de voltaképp a 
modern biopolitika h a tása in ak  igen 
pontos diagnózisáról van szó. Olva
satom ban A  s z u p e r h ím  -  Rabelais-n, 
Sade-on és Nietzschén keresztül -  az 
an tikv itás dionüszoszi hagyom ányá
val is párbeszédet folytat, és ezáltal 
olyan modern világot hoz létre, amely
ben az ember im m ár esztétikai szem
pontból szemléli saját önpusztítását. 
(A filológiai pontosság kedvéért záró
jelben meg kell jegyezni, hogy nem 
tú lzás N ietzsche-hatásról beszélni 
J a r ry  műveivel kapcsolatban, ugyan
is a ném et bölcselő könyveinek fran 
cia fordítását a XIX. század végétől 
kezdődően a M e r c u r e  d e  F r a n c e adta 
ki, amelynek akkoriban Ja r ry  is szer
kesztője volt.)

Az alábbiakban egy különös posz
tum usz prózai mű m agyarra  fordított 
részletei következnek. A könyv 1911- 
ben jelen t meg G e s te s  e t  o p in io n s  d u  
d o c te u r  F a u s t r o l l ,  p a t a p h y s i c i e n .  
R o m a n  n é o - s c ie n t i f i q u e címmel (A 
p a t a f i z i k u s  F a u s t r o l l  d o k t o r  t e t t e i  
é s  n é z e te i .  Ú j - tu d o m á n y o s  r e g é n y). 
A könyv „címszereplője” Faustroll 
doktor, aki ha tvanhárom  éves korá
ban szü le te tt és ennél tovább nem 
is öregszik, egy m anószerű szoba
tudós, am in t a rra  összetett neve 
is u ta l (amely a m indig k ísérle te

ző F a u s t és a skandináv  m itológiá
ban, valam in t a P e e r Gyníben egy
a rá n t szereplő „troli” neveiből van 
összerakva). M ár a könyv első részé
ben m egism erkedhetünk Faustroll 
könyvtárával, amely egyféle „Jarry- 
kán o n n ak ” tekinthető: olyan szer
zők szerepelnek ebben a könyv tár
ban, m int például B audelaire, Bloy, 
Coleridge, De C hilra, De Régnier, 
Desbordes-Valmore, Grabbe, Ho
mérosz, K ahn, L autréam ont, 
M aeterlinck, M allarm é, Mendés, 
Poe, Rabelais, Rimbaud, Schwöb, 
Verlaine, Verhaeren, Verne. A re 
gényben Faustroll doktor és hűsé
ges tá rsa , Úszó-púp nevű bábuin pá
v ián  szárazföldi hajóú tra  indu lnak  
lélekvesztőjükön, egy rostán , és -  
„belga Robinsonként” -  Párizstól 
P árizsig  kerü lik  meg a földet, úgy, 
hogy közben el sem hagy ják  a vá
rost. A könyv te h á t fan tázia  szülte, 
elmebeli tá jakró l (m int pl. a Csipkék 
vagy a H erm etikus Sötétség országa
iról; a Szerelem erdejéről; az A lak ta 
lan , az Illatos, a P tyx, a C irill vagy 
a Szonáta szigetekről, stb.) készült 
„ú tleírás”, amely mindvégig a fik
ció, a nyelvi játékok te rü le tén  mo
zog: ezért gyak ran  fo rd íthatatlan , 
és joggal tek in th e tő  paród iának . A 
regénynek nincs központi cselekm é
nye, ehelyett nagyfokú töredékesség 
jellemzi; továbbá a nyelvezete sem 
homogén: a narra tív , néha m esesze
rű  elemek esszéisztikus részekkel, 
„tudományos” m eghatározásokkal, 
m atem atikai „levezetésekkel” keve
rednek. J a r ry  ugyanis, m in t majd 
m inden művében, i t t  is k ifigurázza 
a pozitivizm us „vívm ányait”, am ikor 
a szerelem és Isten  lé té t logikai-m a
tem atikai okfejtés révén vezeti le, az
az egyszerre műveli a tudom ány és 
a rea lis ta  irodalom  paródiáját. Ez
zel a destruk tív  törekvéssel függ 
össze a pa ta fiz ik án ak  m in t az akci- 
dencia, a kontingencia, a v ir tu a litá s  
tudom ányának a m egalkotása is. 
A patafiz ika  utóéletére vonatkozó
an  meg kell jegyezni, hogy ez a „tu
dom ány” nem m arad t h a tás ta lan : 
1948-ban m egalakult a Patafiz ikus 
Kollégium, amely fo lytatta  a M ester 
törekvéseit a lehetséges világok, a 
nyelv lehetőségeinek felderítésében, 
és am elynek olyan tag ja i voltak, 
m in t Boris Vian, Jacques P révert, 
Jean  G enet, Michel Leiris, Eugéne 
Ionesco, Raymond Queneau, M arcel 
Duchamp, Max E rnst, Ju a n  Miró, 
M an Ray, stb.

J a r ry  művei te h á t olyan szerzők 
po litika i-társadalm i és esztétikai-po
é tika i szempontból egyarán t felforga
tó műveivel rokoníthatóak, m int pél
dául Varró, Lukianosz, Petronius, 
Juvenalis, Rabelais, C ervantes, 
Fénelon, Swift, S terne, Sade, Joyce, 
K afka, B ataille, stb. M int azt egy 
francia irodalom történész, Sylvain- 
C h ris tian  David m egjegyezte, J a r ry  
műveiben „a logosz decen trá lásának  
te rv é t” lehet felfedezni.

K i l o m e t r i K
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ALFRED JARRY

A patafizikus Faustroll doktor 
tettei és nézetei
Új-tudományos regény

(Részletek)

VIII
Tadeus Nathansonnak

Meghatározás
Az epifenomén az, ami a fenoménhez já

rul hozzá.
A patafizika -  amelynek az etimoló

giáját úgy kell leírni, hogy erafpexa xa 
cpuaiKa), és amelynek a valódi helyesírása 
’patafizika, azaz egy aposztróf előzi meg 
azért, hogy ne téveszthessük össze egy 
könnyű kis szójátékkal -  annak a tudo
mánya, ami a metafizikához járul hozzá, 
vagy magában véve, vagy magán kívül, 
és olyan távol jut a metafizikától, mint 
a metafizika a fizikától. És mivelhogy az 
epifenomén gyakran csupán akcidencia, 
a patafizika mindenekelőtt az egyedi tu
dománya lesz, még akkor is, ha általában 
azt mondják, hogy csak az általánosnak 
lehet tudománya.

A patafizika a kivételeket szabályo
zó törvényszerűségeket fogja tanulmá
nyozni, és a mi világunkhoz járuló má
sik univerzumot fogja megmagyarázni; 
avagy, kevésbé nagyratörően, egy olyan 
univerzumot fog leírni, amelyet a hagyo
mányos univerzum helyén láthatunk, 
vagy talán kellene látnunk, valamint azo
kat a törvényeket, amelyek a hagyomá
nyos univerzumban maguk is a kivételek 
korrelátumainak tűntek az emberek szá
mára, mindenesetre olyan akcidentális 
tényezőket, amelyek -  lévén, hogy kevés
bé kivételes kivételekre korlátozódnak -  
még csak az egyediség vonzerejével se bír
nak.

DEFINÍCIÓ: A patafizika a képzelet
beli megoldások tudománya, amely a dol
gok virtualitása szerint leírt tulajdonsága
it szimbolikusan a dolgok alapvonásainak 
felelteti meg. A mai tudomány az indukció 
alapelvén nyugszik: az emberek többsége 
a leggyakrabban azt látta, hogy egy bizo
nyos jelenséget egy másik jelenség előz 
meg vagy kísér, és ebből arra a következ
tetésre jutott, hogy ennek szükségszerű
en és mindig így kell lennie.

Először is ez csak a leggyakrabban 
van így, egy bizonyos nézőponttól függ, 
és a kényelem által szabályozott, de még 
mennyire! Ahelyett, hogy megállapíta
nák a testek egy központ felé való esé
sének a törvényét, miért nem részesítik 
előnyben az űrnek a periféria felé való 
felemelkedésének a törvényét: az űrt a 
nem-sűrűség egységeként értve, amely 
jóval kevésbé önkényes hipotézis, mint 
az a döntés, amely szerint a pozitív sű
rűség konkrét egysége a víz? Mivelhogy

ez a test is csak egy posztulátum, még
hozzá a tömegek érzékeinek a nézőpont
jából, és -  ahhoz, hogy ha nem is a ter
mészete, de legalább a tulajdonságai ne 
változzanak túlságosan -  szükségszerű 
azt feltételezni, hogy az emberek mérete 
mindig érzékelhetően állandó és kölcsö
nösen egyenlő marad. A közmegegyezés 
már maga is egy igencsak titokzatos és 
érthetetlen előítélet. Miért állítja minden
ki, hogy a zsebóra kör alakú, amikor ez 
nyilvánvalóan hamis állítás, hiszen pro
filból egy keskeny derékszögű alakzatot 
látunk, háromnegyedrészt elliptikust, 
és -  az ördögbe is -  miért csak akkor je
gyezte meg mindenki a zsebóra formáját, 
amikor azt nézte, hogy hány óra van? Ta
lán csak a hasznosság okán. De ugyan
az a gyermek, aki körnek rajzolja a zseb
órát, a házat négyzetnek fogja rajzolni, a 
homlokzat szerint, és ez nyilván minden 
okot nélkülöz; ugyanis, a vidéki tájat le
számítva, igencsak ritkán láthat elszige
telt épületeket, egy utcában pedig maguk 
a homlokzatok is erősen ferde trapéz for
májában jelennek meg.

Szükségszerűen azt kell tehát feltéte
leznünk, hogy a tömeg (beleértve a kis 
gyerekeket és a nőket is) túlságosan fel
színes ahhoz, hogy megérthesse az ellip
tikus alakzatokat, és hogy tagjai azért 
hagyatkoznak az úgynevezett közmeg
egyezésre, mert csak az egyfókuszú görbé
ket képesek érzékelni, lévén, hogy jóval 
könnyebb egyetlen, semmint két pontban 
egyeztetni őket. Ezek ugyanis érintkez
nek és domború részeik peremén keresz
tül tangenciálisan kiegyenlítik egymást. 
Márpedig maga a tömeg is megtanulta, 
hogy az igazi univerzum ellipszisekből 
tevődik össze: még a polgárok is hordók
ban, nem pedig hengerekben tárolják bo
raikat. [...]

XVI
Franc-Nohain-nek

Az A laktalan  
sz ig e tr ő l
Ez a sziget egy amőbaszerű és 

protoplazmikus puha korallhoz hason
lít; a rajta található fák külalakra igen 
kevéssé különböztek azoknak a csigák
nak a gesztusaitól, akik szamárfület mu
tattak nekünk. A sziget kormánya oli
garchikus. Egyik királya, miként azt 
psentjének magassága is jelezi, szerájá- 
nak hódolatából élt. Hogy az igazságszol
gáltatás elől meneküljön, amely pusztán 
irigységből indított eljárást ellene, a csa
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tornán át felmászott a nagy téren találha
tó sztélé tetejére, majd annyira kirágta 
annak belsejét, hogy csak egy két ujjnyi 
vastagságú kéreg maradt belőle. És így 
már csak két ujjnyira van az akasztófá
tól. Miként Stilita Simon, ő is erre a ki
vájt oszlopra vonult vissza, mert manap
ság divat csak olyan szobrokat elhelyezni 
az oszlopfőkön, amelyek a rossz idő leg
megfelelőbb kariatidái. E hatalmas lét
ra merőleges tengelyén dolgozik, alszik, 
szeret és iszik, és virrasztásaihoz sincs 
más lámpása, mint menyegzőjének sá
padtsága. Legkisebb felfedezéseinek egyi
ke a kétüléses bicikli feltalálása, amely a 
négylábúakra is kiterjeszti a pedál hasz
nálatának jótékony hatásait.

Egy másik király, aki a halászat mes
terségébe merült bele, a horgai révén fel
virágoztatta a körvasút vonalait, ame
lyek a folyók medreihez hasonlítottak. De 
a vonatok, amelyek már csak korukból ki
folyólag sem ismernek kegyelmet, maguk 
előtt üldözik a halakat, vagy már gyom
rukban zúzzák össze a harapások csíráit.

Egy harmadik király megtalálta az 
állatok számára is érthető paradicsomi 
nyelvet, amely segítségével tökéletesíteni 
tudott néhányat az állatok közül. Elektro
mos szitakötőket gyártott, és 3-as szám- 
rendszerben számolt meg megszámlálha
tatlan hangyát.

Egy másik király, akit csupasz arcáról 
lehet felismerni, különféle értékes mes
terkedésekre oktat minket: arra, hogyan 
használjuk ki elveszett estéinket, hogyan 
szilárdítsuk meg holtrészegen szerzett hi
teleinket, és hogyan hódítsuk el a Fran
cia Akadémia elismerését, anélkül, hogy 
érdemeinket pazarolnánk. A király az 
emberek gondolatait olyan szereplők ré
vén utánozza, akiknek csak felsőtestük 
van, hogy semmi alantas se maradhas
son meg bennük.

Ez a király egy nagy művet készül meg
alkotni, amelyben a franciák tulajdonsá
gait kívánja számba venni, és amely -  
kalandozik el néha a király -  nem lesz 
kevésbé derék, mint amilyen gáláns, és 
nem lesz kevésbé gáláns, mint amilyen 
szellemes. Hogy teljes egészében e mun
kájának szentelhesse magát, kihasználta

ifjú utódjának pillanatnyi figyelmetlensé
gét, és egy vidéki séta ürügyén elveszítet
te őt egy szálerdőben. És miközben az -  
Úszó-púp által kitámasztott -  hatalmas 
létra különböző fokain az ő, meg a töb
bi király társaságában lakomáztunk, a 
mágikus téren az újságárusok kiáltásai 
arról tudósítottak bennünket, hogy az 
unokafivérek aznap, miként az előző na
pokon is, kétségbeesetten kutattak a mé
lyen tisztelt eltűnt személye után az ötös 
kötésben ültetett fák között. [...]

A » » » ,  K i l o m g t r i K
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XXIV
Rachilde-nak

A hermetikus 
sötétség országáról 
valam int 
a h a lá lt  váró 
k irá ly ró l
Miután átkeltünk az Óceán folyón, 

amely — felszíne szilárdságát tekintve 
— nagyon is hasonlít egy széles utcához 
vagy sugárúthoz, megérkeztünk a kim- 
mériaiak és a hermetikus sötétség or
szágába, amely annyira különbözik az 
említett folyótól, mint amennyire két 
nem-folyékony sík különbözhet egymás

tól nagyság és felosztás tekintetében. A 
napnyugta helyének formája, a Város bél
fodrának redői közt, a vakbél féregnyúl
ványára hasonlít. Kijárat nélküli siká
torokban és zsákutcákban bővelkedik, 
amelyek közül néhány különféle pincék
be torkollik. És ezek egyikében gömbölyö- 
dik a mi mindennapi csillagunk. Most elő
ször értettem meg, hogy el lehet jutni az 
érzékelhető horizont vonalához, és a na
pot ilyen közelről is szemügyre lehet ven
ni.

E tájakon él egy félelmetes varangyos 
béka, amelynek a szája egy síkba hozza 
az Óceán felszínét, és amelynek szerepe 
az, hogy felfalja a lemerülő korongot, mi
ként a hold is lenyeli a felhőket. Nap mint 
nap letérdel a körkörös áldozáshoz; orr
lyukából azon nyomban gőz áramlik ki, 
és felszínre tör ama hatalmas láng: az 
emberi lelkek lángja. Ez nem más, mint 
amiről Platón azt mondta, hogy a sors a 
pólusokon kívül választja szét a lelkeket. 
És a varangy térdre borulása, tagjai szer
kezete okán, egyben lekuporodás is. Nye
léssel töltött vidám ceremóniájának tarta
ma tehát kiterjedés nélküli; és minthogy 
erélyes pontossággal emészt, belei tudo
mást se vesznek a rajtuk áthaladó csillag
zatról, amely egyébként sem emészthető 
meg. Egy járat rajzolódik ki a föld mélyé
nek sokféleségében, és a másik pólusnál 
bukkan felszínre, ahol megtisztul az ürü
léktől, amellyel útközben beszennyező
dött. Ezen a határsávon születik meg a 
Többesség ördöge.

A folytonos naplemente országában él 
egy király, aki a halált várja nap mint 
nap: ő rendeltetett a naplementék felügye
letének élére, és ő maga is a naplementék
hez hasonló sorssal ajándékoztatott meg. 
A király úgy véli, hogy az egyik éjszaka

majd örökké fog tartani, és ezért a hori
zont nagy varangyának emésztése felől 
érdeklődik. De nincs ideje figyelmesen 
szemügyre venni a csillagzatot, amely, a 
bendőből megszabadulva, a szomszédos 
pince felé tart, mivel a köldökén egy tü
kör van, amely visszaveri ennek fényét. 
A király egyetlen lakhelye egy kártyavár, 
amelyhez minden reggel hozzáépít még 
egy emeletet: havonta egyszer itt orgiáz- 
nak a tengeren túli szigetek urai. Ami
kor a várnak majd túl nagy számú emele
te lesz, a pályáján haladó csillagzat bele 
fog ütközni, és ez jelentős kataklizmát 
fog okozni. De a királynak megvolt az a 
józan belátása, hogy várát ne az eklipti
ka síkjába építse. Épp ezért kastélya a 
magassággal egyenes arányban nyeri el 
egyensúlyát.

Amint leszállt az este, és Úszó-púp 
kivonta lélekvesztőnket a folyóra, a ki
rály, szokása szerint, a halált várta, a va
rangy pedig, szerepéhez híven, a száját 
tátotta. A palotát feketével vonták be, és 
hosszú padokat készítettek elő a testek 
és a bájitalok számára, hogy tompítsák a 
haldoklók tudatát. Úszó-púp, ugyan nem 
valamiféle -  meggondolatlansága okán 
is változatos -  fecsegő kedvből kifolyólag 
prédikált, mégiscsak a deontológiában 
való jártasságát fitogtatta, és kötelessé
gének érezte, hogy fekete ruhát öltsön, 
és hogy -  egy rosszul sikerült lombik ha
sára emlékeztető -  koponyáját megko
ronázza egy belga kalappal, amelynek 
fényrezgései a ruhája által kibocsátott 
fényrezgésekkel megegyező hosszúságú 
hullámokban gyűltek össze, és amely 
egy kihunyt glóbusz egyik féltekéjéhez 
hasonlított.

Az éjszaka azonban addig pörgette az 
órát, míg meg nem gyújtották a lámpá
kat.

Ekkor a varangy ereszkedő vastagbele 
hirtelen kérődzésbe fogott, és tiszta tűz 
által meg nem rágott falat újra szokásos, 
a Többesség ördögének pólusa felé tartó 
pályájára lépett.

A metamorfózis a tiszta meggyszínbe 
hajló sötét kárpitok gyászában nyilvá
nult meg. A jelenlevők szalmaszál veze
tékeken keresztül élvezték a bájitalokat, 
és a hosszú padok vöröses ragyogásán he
lyet foglaló kis nők látványát. Úszó-púp 
azt hitte, hogy már el is érkeztünk az 
érzékekhez: „Ha-ha” — jegyezte meg som
másan —, de látta, hogy kitaláltuk gondo
latait, és főként azt, hogy tetten értük, 
amint, ügyetlenségének köszönhetően, 
belga kalapja egy kovácsolt vasmacska te
hetetlen robajával hullt a szőnyegre. [...]

XXXIX
Ib ik ratész , 
a Geométer n ézete i
(Rövid patafizikus feljegyzések 

Ibikratész, a Geométer és isteni mestere, 
Szophrotatosz, az Örmény tollából; fordí
totta és közrebocsátotta Faustroll doktor)

I. Töredék az erotikáról folytatott
dialógusból

MATHETÉSZ: Mondd, óh Ibikratész, 
kit Geométernek hívunk, mert te min
dent tudsz a különböző irányokba hú
zott egyenesek középarányosáról, és Is
ten három személyének valódi portréját 
is megrajzoltad nekünk három tallér se
gítségével, amelyek a tarokk jeleinek 
kvartesszenciáját adják, és amelyek kö
zül a második megálljt parancsol a fattyú- 
ságnak, a negyedik pedig felfedi a jó és a 
rossz megkülönböztetését, ahogy az a tu
dás fájába vésetett; oly igen vágyok arra, 
hogy megismerjem a szerelemről szóló 
nézeteidet, hiszen te voltál az, aki meg
fejtetted Szophrotatosz, az Örmény Pa- 
tafizikájának elnyűhetetlen — merthogy 
ismeretlen — töredékeit, amelyek vörös be
tűvel íródtak kénszínű pergamenre. Vá
laszolj, kérlek, mert én kérdezni foglak, 
hogy te oktathass engem.

IBIKRATÉSZ: Ezidáig mindenképpen 
igaz minden szavad, óh Mathetész. Ezért 
hát szólj!

MATHETÉSZ: Mivel azt észrevettem 
már, hogy a filozófusok a szerelmet mi
ként testesítették meg különféle létezők
ben, és miként fejezték ki különböző eset
leges szimbólumok révén, mindenekelőtt 
ezek örökkévaló jelentését tanítsd meg ne
kem, óh Ibikratész!

IBIKRATÉSZ: Óh Mathetész, a görö
gök költői Érosz homlokát egy vízszintes 
szalagocskával díszítették, amely nem 
más, mint a címereken látható kötés vagy 
harántpólya, avagy a matematikát tanul
mányozó emberek számára a Mínusz jel. 
És mivel Érosz Aphrodité fia volt, a női 
kérkedés fegyvereivel volt felruházva. 
Ellentétben ezzel, Egyiptom sztéléit és 
obeliszkjeit a horizontra merőlegesen, 
kereszt alakban állította fel, ami a hím
nemű Plusz jelben vált láthatóvá. A két 
jel, a kettősség és a hármasság, egymás 
mellé helyezése a H betű formáját eredmé
nyezi, amely nem más, mint Khronosz, az 
Idő és az Élet atyja, az emberek legalább
is így értik ezt. A Geométer számára ez 
a két jel megsemmisíti vagy megterméke
nyíti egymást, és csupán kapcsolatuk gyü
mölcse maradhat fenn, amely nem lehet 
egyéb, mint a tojás vagy a zéró, amelyek 
már csak azért is azonosak, mivel a fenti
ek ellentétei. A Plusz és a Mínusz jelek kö
zötti vitáról Übü Papa, a Jézus-társaság
» » >  folytatás a 12. oldalon
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» > »  folytatás a 11. oldalról 
tagja, Lengyelhon hajdanvolt királya írt 
egy nagy könyvet, Cézár-Antikrisztus cím
mel, amelyben megtalálható az ellenté
tek azonosságának — a fizikuspálca neve
zetű mechanikus eszköz által létrehozott 
-  egyetlen praktikus levezetése.

MATHETÉSZ: Óh Ibikratész, vajon le
hetséges lenne mindez?

IBIKRATÉSZ: Mindenképpen, tehát 
valójában is! Sőt, Szophrotatosz, az Ör
mény szerint, a tarokk harmadik abszt
rakt figurája, -  amit mi treffnek neve
zünk -  a maga négy szögletével, nem 
más, mint a Szentlélek, a Madár, két 
szárnnyal, farokkal és fejjel; avagy meg
fordítva az álló Lucifer, szarvval, pocak
kal és két szárnnyal, hasonlatosan a szépi
ához, legalábbis főként abban az esetben, 
ha alakjából törlőnk minden negatív, az
az vízszintes vonalat; avagy, harmadsor
ban, a tau vagy a kereszt, az irgalom-val
lás és a szeretet emblémája; avagy, végül, 
a fallosz, amely daktilikusan három igaz
ságot foglal magában, óh Mathetész!

MATHETÉSZ: Templomainkban te
hát valamiféleképpen még mindig a sze
relem lenne az Isten, noha, elismerem, né
miképp rejtőzködő formában, nemde, óh 
Ibikratész?

IBIKRATÉSZ: Szophrotatosz önmagát 
szemlélő tetragónja egy másik tetragónt 
fog körül, amely önmaga felével egyenlő, 
a rossz pedig szükségszerű és szimmetri
kus tükröződése a jónak, amelyek csak 
együtt alkotnak két ideát, avagy a ket
tős szám ideáját; következésképp ez csak 
bizonyos pontig lehet jó, gondolom én, 
avagy legalábbis semleges, óh Mathetész. 
A tetragon, mely belső szemlélődés ré
vén hermafrodita, nemzi az Istent és a 
rosszat, amely tehát már születésénél fog
va hermafrodita...

XL
P atafiz ik a  
és katakémia
II. Egy másik töredék

A transzcendens Isten a hármasságból 
származik, a transzcendens lélek pedig is
teni származású, következésképpen úgy
szintén a hármasságból származik.

Az immanens Isten triéder, következés
képpen az immanens lélek is triéder.

Három lélek létezik (vö. Platón).
Az ember tetraéder, mivel lelkei nem 

függetlenek.
Az ember tehát szilárd, míg az Isten 

puszta szellem.
Ha a lelkek függetlenek, akkor az em

ber -  Isten (TANULSÁG).

Dialógus a hármas szám

három harmada között
EMBER: A három személy Isten há

rom lelke.
DEUS: Trés animse sunt trés personae 

hominis.
ENS: Homo est Deus.

XLI
Isten  te r ü le té r ő l
Istennek per definitionem nincs kiter

jedése, de kijelentésünk megvilágítása 
céljából megengedett, hogy bizonyos, zé
rónál nagyobb számú dimenziót tulajdo
nítsunk neki, jóllehet ő maga eggyel se 
rendelkezik, ha ezek a dimenziók eltűn
nek egyenleteink két oldalán. Megelég
szünk két dimenzióval annak érdekében, 
hogy akár egy papírlapon is könnyen el
képzelhetővé váljanak a síkban elterülő 
mértani alakzatok.

Istent szimbolikusan egy háromszög se
gítségével jelenítik meg, de a három Sze
mélyt nem szabad három csúcsnak vagy 
három oldalnak képzelni. Voltaképp a ha
gyományos háromszög köré szerkesztett 
másik egyenlő oldalú háromszög három 
magasságáról van szó. Ez a hipotézis meg
felel Anne-Catherine Emmerich kinyilat
koztatásainak, aki a keresztet (amelyet a 
magunk részéről Isten Igéjének szimbólu
maként értékelünk) Y formájúnak látta, 
és ezt pusztán azzal a fizikai okkal ma
gyarázza, hogy egyetlen, az emberéhez 
hasonló méretű kart sem lehet kinyújta
ni a tau ágainak végéig, a szegekig. 

Tehát, POSZTULÁTUM:
Amíg szélesebb körű ismeretek birto

kába nem jutunk, ideiglenes kényelmünk 
szempontjából Istent síkban kell elképzel
nünk: három, azonos méretű, a hosszúsá
gú egyenes szimbolikus formájában, ame
lyek ugyanabból a pontból erednek és 120 
fokos szöget zárnak be egymással.

Adott tehát: 
x -  oo - N  - a - P.
Márpedig 
N  = oo - 0. 
és
P = 0.
Amiből az következik, hogy
x = oo-(oo-0)-a-0 = o o - o o + 0 - a - 0

x = - a.
Másrészt, a derékszögű háromszög

ből, amelynek oldalai a, x és y, azt kap
juk, hogy

a2 = x2 + y2.
Ha x helyébe a (-a) értéket helyettesít

jük, azt kapjuk, hogy 
a2 = (-a)2 + y2 -  a2 + y2.
Amiből az következik, hogy 
y2 = a2 - a2 = 0. 
és
y  =  V ö .
Tehát annak az egyenlő oldalú három

szögnek a területe, amelynek szögfelező 
vonala a három a egyenes, a következő 
lesz:

S  = y(x + a) = \fO(-a + a)
S = 0 vo.

KOROLLÁRIUM: A Vö gyökről első 
pillantásra kijelenthetjük, hogy a kiszá
mított terület legfeljebb egy egyenes lehet; 
másodsorban, ha az alakzatot az x-nek és 
az y-nak kijött értékek alapján építjük 
fel, azt állapíthatjuk meg:

Hogy a 2y egyenes (amiről most már 
tudjuk, hogy értéke 2-JO) kereszteződési 
pontja, első hipotéziseinkkel ellentétben, 
az egyik a egyenesen helyezkedik el, mi
vel x = -a; és hogy háromszögünk alapja 
megegyezik ennek csúcsával.

Hogy a két a egyenes az előzővel leg
alább 60°-nál kisebb szöget zár be, sőt 
hogy nem találkozhatnak 2y[0-val, ha
csak nem esnek egybe az első a egyenes
sel.

Ami megfelel annak a dogmának, mely 
szerint a három Személy egyenlő egymás
sal, valamint egymás összegével.

Azt állíthatjuk, hogy a az az egyenes, 
amely összeköti 0-t és o°-t, és Istent a kö
vetkezőképp határozhatjuk meg:

DEFINÍCIÓ: Isten a legrövidebb út zé
ró és végtelen között.

Milyen értelemben? — merülhet fel a 
kérdés.

Erre azt válaszolhatjuk, hogy az Ó ke
resztneve nem Gyula, hanem Plusz-és- 
Mínusz. Azt kell tehát mondanunk, hogy: 

Isten ±, bizonyos értelemben, a legrövi
debb út 0 és oo között.

Ami megfelel a két princípiumban va
ló hitnek; de jóval pontosabb, ha a + je
let a szubjektumban való hitnek tulajdo
nítjuk.

De mivel Istennek nincs kiterjedése, 
nem lehet vonal sem.

Figyeljük meg, hogy a
o o - 0 - a  + a + 0 = c o  

egyenlet szerint tulajdonképpen a 
hosszúsága nulla, tehát a nem egy vonal, 
hanem egy pont.

Azaz, definitive:

ISTEN ZÉRÓ ÉS VÉGTELEN ÉRINT
KEZÉSI PONTJA.

A patafizika az a tudomány...

Fordította BARCSI BOTOND

A  » a a»» IO L O M £ T  RIK
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GYULAI LEVENTE

A k r it ik u s  szé tn éz  az ú szó  sz ín p a d o n
„Tisztelem s irigylem a kritikusokat, 

hisz minden bizonnyal bátor emberek 
dk, legalább annyira bátrak, mint Mik
száth hályogkovácsa, tisztelem s irigy
lem őket, mert vállalkozni mernek a vi
lág legmimózább lelkületű élőlényeinek: 
az íróknak élveboncolására....” -  írta Szil
ágyi Domokos egyik kritikájában1. Ba
lázs Imre József vállalta a „kihívást” és 
a 21. század eleji magyar könyvtermés
ből válogatott műveket bírálatra. A Mint 
egy úszó színház BIJ második kritikakö
tete. Megszokhattuk tőle, hogy rövid idő
közönként rukkol elő új kötettel, miköz
ben folyamatosan a magyar nyelvterület 
számos folyóiratában közöl írásaiból és 
több kiadvány társszerzője, szerkesztője. 
A jelen szöveg tárgyát képező könyvét az 
Ismét másnap és A Dél-Párizs nyárikért 
verseskötetek, a Hervay-kismonográfia 
és a A nonsalansz esélye előzi meg. Hogy 
a publikálás szempontjából mennyire kon
zekvens, azt a 2006-ban megjelent köte
te, Az avantgárd az erdélyi magyar iroda
lomban is megerősíti. Mitöbb, nemsokára 
a Koinónia az Éneklő Borz Könyvek soro
zatban BIJ Vidrakönyvét adja ki.

A Mint egy úszó színház kapcsán ve
le készült interjúban megválaszolja az 
olvasóban gyakran megfogalmazódó 
kérdést, hogy Balázs Imre József miért 
nem ír gonoszkodó kritikát. „2002-ben 
Láng Zsolt felkért, hogy írjak a Látóba 
Deleatur-rovatot, amelynek szerinte az 
volt a lényege, hogy gonoszkodni kell. 
Én becsületszavamra megpróbáltam na
gyon gonosz lenni, de rá kellett jönnöm, 
hogy az nem én volnék. Azt gondolom, 
hogy aki nem tudja ezt spontánul jól 
művelni írásban, annak kár erőltetnie.” -  
mondja BIJ. Ugyancsak ebben az interjú
ban, Botházi Mária kérdésére válaszolva 
a kötet írásait motiváló választásra és sa
ját kutatói munkakoncepciójára derít fé
nyt. „Másvalami talán jobban ment: jó, 
érdekes szövegek felfedezése. Vagy az elő
ítéletek bontogatása. Megpróbáltam új 
szempontokat nyújtani olyan szerzőik ol
vasásához, mint például Tamási Áron, 
akinek a recepciója nagyon bebetono- 
zódott egy bizonyos irányba.” A könyv 
esszéire, kritikáira reflektáló bevezető 
vagy előszó hiányában az interjú -  ame
ly egyébként nem a kötet része -  ha nem 
is vállalja fel azok szerepét, de részben he
lyettesíti őket.

Balázs Imre József főleg erdélyi szer
zők műveit vizsgálja, de az irodalom vi
szonyrendszereinek, erővonalainak meg
rajzolásakor a magyarországi irodalmi 
termésre is kiterjed a figyelme, hozzáse
gítve az olvasót ahhoz, hogy az erdélyi 
irodalomnak a határon túlihoz való viszo
nyát nyomon kövesse. Közös jegyeket, ten
denciákat is meglát a szerző, írásaiból a 
magyar irodalom egységként való kezelé
se olvasható ki, viszont az erdélyiség kér
dése és az erdélyi irodalom szemügyre 
vétele, elemzése képezi a kötet fő vonula
tát. Az erdélyi olvasóra, a kisebbségi iro
dalomnak tulajdonított szereptöbbletre 
is reflektál többek között. Az erdélyi ka

nonizált alkotások elhasználódott (a kom
munista korszak által megfertőzött értel
mezéseknek köszönhetően), sematikus 
megközelítésének kimozdítására vállal
kozik, új megvilágításba helyezve a műve
ket. Eddig reflektálatlanul maradt olda
laikat mutatja meg, hangsúlyozva, hogy 
érdemes ismét odafigyelni rájuk.

A Mint egy úszó színház nincs ugyan fe
jezetekre tagolva, ennek ellenére jól látha
tóan elhatárolódnak egymástól a vizsgált 
problémakörök, értelmezésvonulatok. A 
közöttük való átjárás lehetősége, az írá
sokban feltett kérdések továbbgördítése 
és a megfogalmazódott válaszok tovább
gondolása kohéziót ad a kiadványnak. 
Az erdélyiség hasznáról és káráról és a 
Zetelaka Blues keretbe fogja az esszéket 
és kritikákat. Elfoglalt pozíciójuk nem 
véletlenszerű, előbbi azt próbálja körül
járni, hogy mit ölel(het) magába az erdé
lyiség fogalma és a probléma igényes meg
közelítésének fontosságát jelzi, utóbbi 
pedig az erdélyi irodalomnak újabb intéz
ményesülési módot kínáló, első E-MIL- 
táborhoz kötődik.

A transzszilvanizmus, az „erdélyizés” 
és a hozzá kapcsolódó jelentések, a nap
ló, a paródia műfaja, vagy olyan kanoni
kus szerzők, mint például Tamási Áron 
művészetének (újra)értékelése jelentik a 
kötet csomópontjait. Az írások címei erő
teljesen magukra vonják az olvasók fi
gyelmét, sokat ígérnek. Érdemes hinni 
nekik, hiszen a művek a címek által ki
váltott első benyomást élvezetes olvas
mányélménnyé konvertálják. Néhány pél
da expresszivitásukra: A város, amely Sz 
betűvel kezdődött, Történetek börtönről és 
barátságról, Legendárium száguldó autók
kal, A krokodil között, A város vére vagy 
Gyapjúharisnya és emlékirat.

Az erdélyiség markáns és pontos meg
ragadása érdekében Balázs Imre József 
az erdélyizés fogalmát vezeti be. „Csak
hogy ez a szó nem létezik, meg kell tehát 
alkotni a jelentését. Jelentse azt a további
akban, hogy különféle szavak mellé odail
lesztjük az »erdélyi« jelzőt, és ezáltal úgy 
gondoljuk, közelebb érkeztünk azok ta r
talmához. Például erdélyi magyar kony
ha, erdélyi magyar irodalom, erdélyi ma
gyar karrier ...” (Az erdélyiség hasznáról 
és káráról) Az erdélyizés haszontalansá- 
ga mellett több tény szól: egyik az, hogy 
„Az erdélyi irodalom, az erdélyi írók egy
fajta »gettóba« záródnak, hogy megkülön
böztető jelzőt használnak. Ezáltal egy- 
egy erdélyi szerző műve nem »mérkőzhet 
meg« egy magyarországiéval, hiszen más
honnan jön, más a háttere...” Más nega
tív oldala az, hogy a traszszilvanizmus 
és az erdélyiség sokakban nem válik el 
egymástól. így, hogy a kettő egymást fe
di csak bizonyos írói-költői szerepmodel- 
leket propagálódnak. A hasznosság szem
pontjából figyelemre méltó tényező, hogy 
az erdélyi írók olvasóközönsége meghatá
rozó része Erdélyben él. Emellett „létezik 
egy olvasói elvárás, amely inkább a ma
gáénak érzi, megvásárolja stb. a kortárs

műveket, ha azok erdélyi szerzők művei.” 
(Az erdélyiség hasznáról és káráról)

Tamási Áron életművéhez minden bi
zonnyal hozzátartozik az említett olva
sásmód, mivel őt sokan a „legerdélyibb 
magyar írónak” tekintik, hiszen az er- 
délyiségből táplálkozik, azt közvetíti. 
„Tamási erdélyi, mert Erdély önmagára 
ismer benne.” Elbeszélései, regényei, drá
mái nehéz munka elé állítják az elemzőt, 
olvasót, ha a feladat annak behatárolása, 
hogy melyik műfaj a „legtamásibb”. Melyi
ket érezte magához a legközelebb? Nem 
is biztos, hogy szükséges egy műfajt kira
gadni és ahhoz kapcsolni Tamási nevét, 
nem maradna egységes a Tamási-kép, 
amelyhez mindegyik alkotás hozzátesz 
valamit. Babits Mihály szerint az erdé
lyi író a „sok-sok villanás embere”, leg
jobb művei a pikareszk regényhez állnak 
közel.

Balázs Imre József kötetében több 
olyan könyvről olvashatunk, amely az 
egyén intimitásába enged betekintést, 
feloldva a magánélet és a külvilág közöt
ti küszöböt. Az önéletrajz, napló, de még 
az interjú is számunkra elérhetetlen szfé
rát tesz hozzáférhetővé, a személyesség 
világát. A börtön szaga című interjúkö
tet is intimitásbontó, abban az értelem
ben, hogy a külvilág elől a börtönfalak 
által elrejtett életszabályokat tesz látha
tóvá. Bodor Ádámnak a Bállá Zsófia kér
déseire adott válaszaiból kiderül, hogy 
„A börtön egy fordított hierarchiát mu
tat meg számukra, pontosabban azt, aho
gyan a külvilág által kirakatba helye
zett elvek és rangsorok perverz módon 
keverednek egy másik, letiltott, értékel
ven működő hierarchiával.” (38.)

Az intimitás kártyáinak kiterítése elté
rő jellegű a memoár és a napló műfajok 
esetében. Ám mindkettőhöz sajátos funk
ció társul; BIJ ezek árnyalt elemzésével 
erősségeikre mutat rá. Úgy véli, az emlék
irat hosszabb időtartam átölelését tűzi 
ki célul, ebből kifolyólag nem valósíthat
ja meg a történések mély rétegeinek meg
világítását, a szelektálásra összpontosít. 
Vele ellentétben, a napló inkább az esemé
nyek alapos feltárására fektet hangsúlyt. 
A kötet szerzője a két műfaj történelmi 
meghatározottságára is kitér: a kelet-eu
rópai diktatúrák kihatottak a magánélet 
műfajaira, a személyesség lehetőségeire. 
A memoár megengedett volt, viszont na
gyon „ügyeltek rá”, személyes naplóírás
ról szó sem lehetett. Huszár Sándornak 
valószínű, hogy azért kellett távoznia A 
Hét éléről, mert naplót vezetett, és ezt 
nyilvánosan vállalta.

Gáli Ernő Naplója, a Horváth Andor 
által válogatott és fordított Tanúskodni 
jöttem című kötet -  amely a két világhá
ború közötti román emlékirat- és napló
irodalomból közöl írásokat -  vagy Stelian 
Tánase Acasá se vorbe§te in §oaptá című 
könyve többek közt a politikai kulisszák 
mőgé, elrejtett világokba enged betekin
tést, szerepmodelleket jelenít meg.

A líra sem hanyagolódik el és az ez
redforduló erdélyi magyar költészetéről 
alapos kép rajzolódik ki az olvasó előtt. 
„1989 tipikusan olyan pillanat, amely 
fordulat-jellege révén lehetővé tette az

> » »  folytatás a 14. oldalon
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» » >  folytatás a 13. oldalról 
»erdélyi magyar költészet« fogalmának 
átalakulását. A fordulat felvetett egy kér
dést, amelyre jónéhány költő az elhallga
tással válaszolt. Legtöbben azért tovább
ra is értelmét látták az írásnak, és vagy 
otthonosan mozognak abban az új közeg
ben, amely az irodalom példányszámok
kal mérhetően leszűkült, ám megszóla
lási lehetőségeit tekintve kitágult terét 
je lenti...” (Ezredfordulós körkép az erdélyi 
magyar költészetről) — jellemzi BIJ a kor
szak irodalmi életére hatást tevő történel
mi pillanatot. Az információáradás min
denképp kedvező helyzetet alakított ki az 
irodalom számára: erdélyi vagy felvidéki 
szerzők munkái egyre több magyarorszá
gi kiadónál, folyóiratban jelennek meg, de 
a könyv- és lapterjesztést nehezítő fakto
rokat még az országon belüli forgalma
zás esetében sem sikerült kiküszöbölni. 
Az idősebb generáció, a középnemzedék 
vagy a kilencvenes években színre lépő 
költők munkája azt bizonyítja, hogy a 
folytonosság biztosított, és az erdélyi köl
tő nagyonis aktív, olvasóközönsége pedig 
kitartó.

Az erdélyi magyar irodalom színpa
da egyelőre inkább csendes, mint erő
teljesen felkavart vizeken úszik. Az E- 
MIL, a zetelakai írótábor és az Erdélyi 
Terasz (www.erte.freeblog.hu, hamarosan 
www.erte.ro) irodalmi portál pedig annak 
bizonyítéka, hogy az erdélyi irodalom in
tézményesülési lehetőségei is bővültek. A 
Mint egy úszó színház alakulásában tárja 
az olvasó elé az erdélyi irodalmat, külön
böző korszakainak meghatározó momen
tumai kerülnek reflektorfénybe. A kiin
dulópontot az ezredforduló könyvtermése 
szolgálja. így a sokáig elhallgatott törté
nések, összefüggések felfedésére vagy a 
transzszilvanista, kommunista stb. ha
gyományoknak a jelen távlatából való 
visszaolvasására adódik lehetőség.

Balázs Imre József: Mint egy 
úszó színház. Esszék, kritikák. Pallas- 
Akadémia, Csíkszereda, 2005.

Jegyzet
1 Szilágyi Domokos, Szabálytalan kri

tika két fiatalról, Igaz Szó, 1964/9., 456- 
463.

H aller József g rafikája

SZÁNTAI JÁNOS

A k lozett-o lvasó  
naplójából
4.

Imhol tehát, a klozett-olvasó, 
am int duchampi tisz ta  Forrásán  tró 
nol, a megérdemelt m agány szige
tén, és ism ét teszi, am it tennie kell: 
olvas és term el. A Sziget U rának  vi
lágképe szerint m indkét folyamat te r 
melési, ám az egyik eredménye Kez
det, a m ásiké Vég. Utóbbi gondolat 
eszmei uszadéka csupán a történésfo
lyam nak, ezért nem látszik  a Forrás
sal szemközt furm ányosan elhelye
zett tükör tengerszem ében. Csak a 
trón meg az összkomfortos Robinson. 
A m int épp soron levő könyvéből felte
k in t, a klozett-olvasó azonnal m agá
ba nézhet. Önreflexívvé válhat. Am 
ez az arisztokrata , ez a földesúr, ez a 
grand, ez a peer nem hajlandó önnön 
reflexívévé válni. (Ha valak it ne tán  
érdekel a jelentés elíziumi mezeje, 
üsse fel a tizenegyedikes anatóm ia 
tankönyvet.) Az viszont gyakran  
eszébe ju t az ilyen szembenézések a l
kalm ával, hogy milyen gyám oltalan 
is az ember ebben a mennyei, üdvö- 
zült és egyéb eszméleti jelzőkkel il
lethető állapotban. (Elképzelhető, 
hogy a m egváltás, üdvözülés, egyál
ta lán  az üdvtörténet in concreto, az 
elgyám oltalanodás tö rténete  is egy
ben?!) Legyen ő kis- avagy nagypol
gár, lánglehű poéta, mérnök-zseni, 
Ú rnő vagy rabszolga, itt, e helyen, 
letolt gatyával esélye nincs, teszem 
azt, a k á r egy rokkantnyugdíjas de- 
szantossal szemben. Hja, a m agány
nak  á ra  van, m ondhatná akárk i. H á
la istennek, a polgári, vagy tág ítsuk  
a kört, civilizált élet tiszteletben ta r t 
ja  az ilyen Robinson-szigetek sérthe
tetlenségét, am ikor valaki a Forrás
nál pihen. Ennyiben teh á t a tükör 
tengerszem e görbén néz vissza Robin
sonra.

Ilyen helyzetbe kerü lt -  ak ara tán  
kívül-e, belül-e, csak sejteni lehet 
-  C hristian  O tto Joseph Wolfgang 
M orgenstern költő is, am ikor bizo
nyos Jerem ias Mueller tanügyi ta 
nácsosra, a philosophia doktorára 
bízta A kasztófadalainak kommen
tá rjá t. A bíderm ájer tükör elgörbült, 
és az akasztófadombi ivócimborák 
szám ára írt, a lkalm iként m eghatá
rozott poézis vára tlan  dimenziók
kal gazdagodott, mondanom se kell, 
a látszólagos szándék ellenére. De 
nézzük, hogyan, s mi tö rtén h e te tt 
valójában. (Értsd: a klozett-olvasó 
való-jában.) Idézet: „Fent a holdban 
is adódhat, / am i meglepi a borját. / 
Holdila és H oldilár / térdenállva or-

dibál.” (Holdi dolgok) Joggal feltéte
lezhető, hogy a 18. század vége fele 
egy ilyen felelőtlen, stílusban  tobzó- 
dó-tükröződő vers k ivá ltha tta  az Ol
vasó nem tetszését, sőt, e lm arasz
taló ítéletét, am i a szerzőre nézve, 
érthe tő  módon, káros következmé
nyekkel já rh a to tt. H át akkor a követ
kező, a nagy hajnalcsillagi példabe
széd: „Kroklokvaki? Szemmelemmi! 
/ Szejokronto -  prafriplo: / bifci, 
bafci; hulalem m i: / kvaszti paszti 
po... / Lalu lalu lalu lalu la!” (A nagy 
Lalula) A polgári világrend, vagyis 
az éjféli egér (lásd ott) távoli rokona 
úgy vetette  volna ki magából a szö
vegtestet, az akasztófára való poétá
éval egyetemben, m int a szervezet 
a non-selfként felism ert idegen kor
pusz delik(á)tit. Ezért aztán  nevezett 
Ch. O. J. W. M orgenstern kap ta  m a
gát, elm ent egy kevésbé lángeszű, 
ám an n ál hangyásabb szorgalmú 
filozopterhez és m egkérte, fűzzön 
kom m entárokat egynémely hagym á- 
zas költeményéhez. Mueller M eister 
pedig, tek in te tte l a rra , hogy elmé
je képtelen volt bárm it is megemész
ten i (sic!), am i a bürger világképből 
valam iképpen kilóg, tudom ányának 
arzenálját bevetve, úgymond, fo
gyaszthatóvá te tte  nevezett Ch. O. 
stb. M orgenstern hagym ázait. A Hol
di dolgok idézett sorai esetében példá
ul így ír: „Holdila és Holdilár: A hold
ban élő Lény és Lény neje. A német 
férfiudvariasság m int erény term é
szetesnek veszi, hogy a fölsorolásban 
Lény neje járjon elöl.” Tovább ereget
ve a gondolat füstjét, ennek alapján 
tételezhető, hogy a holdon ném etek él
nek. A nagy Lalula esetében pedig a 
bölcsészeti jel-m agyarázat ingoványa 
helyett megadja a rejtély egyszerű 
kulcsát: „Túlon-túl sokat belem agya
ráz tak  eddig ebbe az énekbe. Pedig 
csupáncsak egyszerű — végjátékot ta 
kar. Aki sakkozik, nem is érthe tte  
m ásképp.” Ezt követően a sakkban 
is já r ta s  tanügyi tanácsos megadja a 
szövegbe re jte tt á llást.

Az világos, hogy Mueller Meister 
m aga C hristian  Morgenstern, a nyelvi 
sakkjáték nagymestere. Az is érthető, 
hogy a fiktív tanácsost azért szemelte 
ki a poéta annak  idején, a félmúltban, 
hogy e görbe tükrön á t nemlétezőnek 
kiálthassa  ki a J. M. á ltala  képviselt 
polgári, erkölcsi stb. rendet. Azonban 
egy dologgal nem számolt a grand 
maitre: olyan jól görbül a tükre , hogy 
helyenként (azaz gyakran) a kommen
tárok szintje messze meghaladja a ver
sekét. Persze lehet, hogy M orgenstern 
épp így akarta . Éppen ezt a görbüle
tet. És a klozett-olvasó még egyszer 
m agába néz. Hogy ő vajon m it akar, 
és hogyan. Persze tudja, hogyne tud
ná. Csak h á t ezekkel a tükrökkel való
jában sohasem lehet tudni.
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ÁCS MARGIT

A Teremtő közönye
...Milyen író Sigmond István? A meg

szállottságig igényes, az önsorsrontásig 
makacs, külön, magányos útját járó író.

Abszurd írói világot épített fel, amely
ben az emberi lény rémületes, bűnös, 
romlott belsó' erői kelnek életre, ugyan
akkor ugyanez az emberi lény esendő, 
gyámoltalan áldozat is, részben önnön 
alvilágának, részben a másik ember 
agressziójának, teremtője közönyének 
az áldozata. Blaszfémikusan mondha
tom úgy is, hogy a Szép és a Szörnye
teg egybeforr Sigmond István álomsze
rű  vízióiban.!...]

Különös, hogy a mai ember épp az el
beszélő próza műfajában általánosan el
utasítja az ősi módon szövődő mesét. A 
klasszikus mese természetesen és nyíl
tan  siklott át a fantasztikum világába. 
Sok-sok eleme belekötötte a tapasztala
ti valóságba, hiszen akik mesélték, és 
akik hallgatták, így váltak személyesen 
érdekeltté benne, de a lélek kalandját, 
az átlényegülést a képzelet tobzódása 
váltotta ki. Az eposzok, a regék dekla
rált céljuk szerint régmúlt, de megesett 
történeteket idéztek fel, ám ezek is cso
dás elemekkel szőtték át a történetet, 
istenek, félistenek földi jelenlétét vizio
nálva hagyták messze maguk mögött a 
tapasztalati kontrollt, mondhatom mai 
szóval: a valóságreferenciát. A mai em
ber, aki pedig tömegeiben filmnézőként 
nagy étvággyal fogyasztja a vámpír, 
misztikus, sci-fi, horror filmterméke
ket, ugyanakkor a regény- és elbeszélő 
irodalomtól elvárja, hogy a valóság illú
zióját kapja meg tőle. Még formabontó, 
a történéseket elrelativizáló művek ese
tében is az „igazat” firtatja olvasás köz
ben: egy az egyben érti a vallomásos 
részleteket, kutatja a modelleket, s min
denképpen tényszerű valóságot feltéte
lez a szövegben. Ezért az illúzióért sze
ret belesüppedni a regényekbe, s ezért 
szereti legjobban az erre legalkalma
sabb hosszú lektűr-regényt.

Más műfajú művészeknek nemigen 
gyűlik meg a baja efféle korláttal. A 
festők, szobrászok ugyan megvívnak 
valami hasonlóval: a valóság ábrázolá
sa körüli művészeti csatározásban telt 
el szinte az egész huszadik század, ám 
ott is mindig csak a hasonlóságról volt 
szó. Hogy hasonlít-e a láthatóra vagy 
a modellre a műalkotás. A műalkotás 
azonban nyilvánvalóan csak önnön va
lóságában létezik, festék, vászon, papír, 
fatábla, rézlemez, agyag vagy márvány
tömb egyetlen, kivételes terében, anya
gában, és kivételes a tudás is, amely 
ezen anyagok bravúros kezeléséhez, for
málásához kell, nem bírhat vele bárki, 
ez evidencia mindenki számára. A pró
zaíró anyaga a nyelv, és ezen felül az 
élet. Mindenekelőtt a nyelv az, amely 
voltaképpen a legközönségesebb inst
rumentum, mindenki úgy érzi, hogy ő

is birtokolja, hiszen érti és használja. 
Az elbeszélés másik anyaga is minden
kié: az életről mindenki holtbiztos is
meretekkel bír. A költészet ugyan a la
ikus nézete szerint is átér metafizikai 
terekbe, az elbeszélést azonban itt, a tr i
viális közegben fogja fel, ide helyezi el. 
Csak a legjobb olvasók tudják, hogy me
tafizikai valóságként születik az igazi 
regény, az igazi novella is. [...]

Sigmond István áldozatos, kemény 
pályára ítélte önmagát, amikor egy ab
szurd világot, egy végeérhetetlen rém
álmot választott szellemi-alkotói hazá
jául. Nem mindig lehet eldönteni, hogy 
abszurdak-e novellái, avagy a groteszk 
megfelelőbb minősítés-e írásmódjára. 
Beckett, Kafka, Ionesco, mint az ab-

W ürtz Ádám: Jónás könyve

szúrd divatját az ötvenes évektől fém
jelző nagy szerzők, egy-egy minden ízé
ben elvont világegészt építettek az élet 
egy-egy mozzanatának eltúlzásával, 
míg Kelet-Közép-Európában színre lé
pő rokonaik, Mrozek, Örkény a tapasz
talati valóság rendszerét csak egy-egy 
ponton bontották meg, s így a való és a 
groteszk vegyítésével érték tetten a sza
bályosban, a törvényben a rombolót, a 
gonoszt, vagy egyszerűen csak a hibát. 
Sigmond Istvánnak vannak novellái, 
amelyek egy-egy zárt világ képzetét kel
tik fel, s így nyilván abszurdnak mond
hatjuk őket, s vannak írásai, amelyek 
az emberibb, s néha épp ezért fájdalma
sabb groteszk igazat mondják el. Egy el
méleti szerző, Wolfgang Kayser monog
ráfiát írt a groteszkről, s ebből idézek 
egy mondatot:

„A groteszk műalkotás kísérlet a vi
lág démoni elemének felidézésére és 
száműzésére.”

Sigmond számára a világ démoni fe
lét részben a háborús öldöklések, a ha
talmi erőszak tényei töltik ki. Külön 
említenem kell vissza-visszatérő topo
szát: a szexuális erőszakot, amelyben 
az árta tlan  tisztaság elpusztítását uni
verzális bűnként jeleníti meg, csillapít
hatatlan fájdalommal. A világ démo
ni feléhez tartozik az a fajta pokol is, 
amelyet az emberi kapcsolatokban je
len lévő könyörtelen önzés, hazugság, 
szeretetlenség okoz. Démoni bennünk, 
magunkban is bőven van: alantas ne
miség, bosszúvágy, alattomosság. De a 
harag, amelyet az elhibázott teremtés, 
a démoni erők befolyásának kitett em
beri lét m iatt érzett, a Teremtő közönyé
nek, a teremtmény halálra teremtettsé- 
gének döbbenetében éri el tetőfokát.

Tehát ezekben a víziókban, lidérces 
álmokban nem a leharapott mellbim
bók, a kannibál indulatok, az elmeba
jos gyermekek, az ürülék és hányadék 
a szörnyű, hanem a gépies metafizikai 
közöny, amely mindezt övezi. Mintha 
valóban nem volna jelentősége a halál
nak, a szenvedésnek, a szellemi vagy 
biológiai nyomorultságnak, nők meg
erőszakolásának, emberek legyilkolásá- 
nak. Mintha valóban csak a képzelet já 
téka lett volna mindez minden időben 
és kiváltképpen ma. Ezek a szörnyű
ségek bámulatos módon ma fantaszti
kum nak számítanak, holott minden es
te nézünk híradót. S az idősebbeknek 
még saját emlékezetük is szolgálhat bi
zonyossággal. De a napi életünk trivia
litása erősebb, s immár csak azt fogad
juk el valóban létezőnek. Még önnön 
agyunk álommunkáját is kitagadjuk 
az életünkből, és a racionális életvitel 
önelégültségével csak azt fogadjuk be, 
azt tekintjük sajátunknak, ami fölött 
rendelkezünk, aminek kényünk sze
rin t parancsolhatunk, legyen akár tá r 
gyi, akár szellemi természetű. A „rea
lista” embernek m ár az is idegborzoló 
állítás, hogy az álmai is hozzá tartoz
nak, élete azokban is teljesül. A vágyál
mok -  még csak-csak, de rémálmokról 
tudni se akar. Hát még arról az igazság
ról, hogy a világ is mi vagyunk. Mi va
gyunk az a világ, amely esténként rob
ban, szétspriccel, véres foltot hagy a 
képernyőn, vagy amelyik a szomszéd u t
cában, a szomszéd lakásban mint bűn 
vagy nyomor förtelmeskedik, s azok a 
világok is, amelyeket m ár végtelenbe 
mosott az idő. [...]

Sigmond István tehát hatalm as el
lenállással szegzi szembe abszurd pró
zavilágát, és tiszteletet érdemel már 
önmagában a következetessége és a bá
torsága is, hogy ennek az elemi döbbe
netnek szenteli írói tehetségét. [...]

R észletek a szerzőnek a Magyar 
M űvészeti Akadém ián Sigm ond Ist
ván székfoglalója után elhangzott 
laudációjából.
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LÁSZLÓFFY CSABA

Fehér csontunk, hűlt porunk?... Egy frászt!
„Hajnalodott. Levelek kapaszkod

ta k  a fákra , egérfüles rügyek bá
m ulták  a rácsos fényt, ahogy beszü- 
rem lett a sírok közé. Hűvös h arm at 
csillogott a keresztfákon, köveken, 
márványokon, szürke fekete, b arna  
fény, de fény, s a két ember a tem e
tő' legszélesebb u tcájára  gurult. M int 
két embrió csavarodtak egymásba. 
Nem tu d tak  megszólalni. Tele föld
del a szájuk. A nő befont hajából 
szobrot form ázott a sár. A férfi sű rű  
göndör haja letapadva ta k a r ta  tek in 
te té t, szeme csukva, szakálla üveg
kemény.

Nyöszörgés hallatszott. -  M argit... 
Elünk? -  A nő nem szólt, csak in te tt 
töpörödött kezével, hogy él. -  Gyere, 
próbáljunk meg fölállni.”

A regény a föltámadás-jelenettel in
dul... Valami újabb mese Adámmal 
és Évával? Esendőségükben ők azok; 
csak nem a Paradicsomban. A karto 
tékolt, komputeres civilizáció várja 
őket.

„Az előadó m ár vá rta  őket... A szá
mítógép egerével maszatolt. Dünnyö- 
gött hozzá, majd hirtelen  kimondta: 
-  M aguk tényleg m eghaltak. 1989. 
Karácsonyán. A szenteste délelőttjén.

-  Tíz év a földben! -  Koprázi lecsuk- 
lott a fotelbe. M argit állt, majd fino
man, szoknyáját m aga alá hajtva, le
ült.

— Tíz éve. — Bólintott a nő. — Bár ez 
egyszerűen lehetetlen, de ebben a vi
lágban bárm i m egtörténhet, úgyhogy 
én m ár semm in se csodálkozom...”

És mi, olvasók sem. Tulajdonkép
pen a rendszerváltást követő évtized 
két „normális” túlélőjével ismerkedhe
tü n k  meg; s egyben a m enthetetlenül 
individuumokra szétbomló új barbár
ság korszakának krónikája a könyv.

A gyengéket elfújja a szél, az erő
sek még jobban összetörnek”, mondja 
Lator László, csaknem egy fél évszá
zadig k iadatlan  versében. Bárm ennyi
re is tagadjuk, bármivel hitegetjük 
m agunkat, m indig így volt e világi 
élet!... Midőn m ár nem az elődök em
léke, nem az őket előhívó gondolat gyö
kerezik a földben, hanem  az eleven 
ember; s nem m egértésünk hőfokán, 
inkább értetlenségünkben kezdenek 
felolvadni a kövek.

A lakott föld h a tá ra  lejjebb költözik. 
Mélyebbre. A göröngyöket nem kísér
tetek  dübörögtetik. De még csak mo
dern fantomok sem. Talán inkább az 
író alteregója. Azé az emberé, aki k i
írja keserűségét, tiltakozását, tehetet
lenségét, a kínt, az undort, a bomlást, 
mely m indenben ott van -  benne is.

Fehér csontjuk, hűlt poruk? Egy 
frászt (mondaná a szerző); legfeljebb 
kongó vágyaik, elfeketülve; földbe 
ágyazott álm aik. Pondrókat öklendez- 
nek, aztán  egyszer csak kidobja m agá
ból őket a föld. Rágatlanul, emészthe- 
tetlenül. S a szagos m űanyagvilágban 
ténferegve bűzlenek, m int valam i idét
len koldusok.

Még eszembe ju to tt egy régi vers
idézet: a próféta pusztába megy (vagy 
barlangba, mindegy) s a hasá t v akar
ja  egykedvűen... Nos, ezek viszont on
nan  jönnek. A semmiből -  a valam i
nek hazudott m ásik semmibe.

Az egzisztenciális probléma a tét; 
melynek kivetítése nem csupán ábrá
zolást jelent, hanem  a belső tisztázás
hoz is hozzásegíti az alkotót.

Az 1955-ben Budapesten szüle
te tt Koppány Zsolt tizenkettedik kö
tetének a címét -  E-mailen szála 
Zarathustra -  részben a posztmodern
nel m agyarázta volt (a posztmodern 
művének tartva). Amellett, hogy régi 
vágású írónak vallja m agát, aki nem 
b írja  a szám ítógépet, egy nem  is 
olyan morbid k ije len tést is megkoc
k á z ta to tt p á r évvel ezelőtt, m isze
r in t  a költészet nem halt meg, csak 
az olvasó. S ehhez még tegyük hozzá 
annak  az interjúszövegének a végét, 
amelyikben a XXI. századnak Szent 
Ágoston-citátummal üzent: Ne aggód
jatok, a jobb lator üdvözült. És ne bíz
zátok el magatokat, a bal lator elkárho- 
zott.

A FELTÁM ADÁS É S  A Z  ÉLET  
avagy az apokrif sírbatétel című 
Koppány-regény* hőseinek halála  lá t
szólag esetleges; megfejthetetlenebb, 
m int korábban a nyílt üldözések, le
számolások idején, am ikor félelmé
ben m indenki magával hordhatta  (Né
m eth László saját bevallása szerint 
ruhája titkos bélésébe bevarrva) a mé
regkapszulát.

Ám a m eghasadt lelkiállapottól 
nem sikerült megszabadulni. (Me
lyik u ta t válaszd?) „Egyetlen menek
vésünk a m unka volt” -  olvashatjuk 
Gyurkovics Tibor Skizofrén tö rté
nelmében a Rákosi M átyás nevével 
egybecsengő zsarnokság: kultusz és 
tisztogatások idejéről, meg a K ádár
korszakról. (Nyilván a m unkaterápia 
is csak Isten irgalm ával segíthet.)

S most itt vannak  ők: korcs utódai 
a m ártíroknak -  jóllehet zsigereik- 
ben (szó szerint véve) a föld szaga - ,  
akiket a hősies ellenállás vagy halál 
esélyétől is megfosztott ez az álságos 
válság-kor. M ár rég nem az a tét, su

gallja a szerző, hogy ki van velünk és 
ki ellenünk!

Koppány hőse m egtanulta, misze
rin t nemcsak a zsarnokság ivódik, 
evődik be velődig. „Eszmélnél” -  de 
nem ju t eszedbe használható eszme, s 
az is bénító bilincs.

A „hogy éljük túl?” -  m ert ezt is túl 
kell, tú l lehet élni - ,  az esélyek köre 
nyilván tágabb, az áltatás, önáltatás 
azonban legalább olyan kockázatos, 
m int az előző nemzedékek esetében. 
Csalás az alázat, csalás a gőg, csalás 
a lázadás; még az alvás is... „sebet 
vagy igazságot” -  mondaná a koridős 
költőtárs, ám kevesen gondolnának a 
verssor folytatására: hogy „bele lehet 
ha ln i”. ..

Ezekről a szánalm asan tébláboló 
figurákról könnyen eszünkbe ju t a 
Gyurkovics-vers hasonlata: „lekapcso
lódsz, m int a vagon a tehetetlen ko
csisorról”, s „a vasutas” -  ha nem a 
halállal helyettesítjük be -  „már rád 
se gondol”. Igaz, m ás a dal ma, a slá
ger (a réginek is más a visszhangja); 
m ár a dőzsölő, áldem okrata kapita
lizmusról szól („uram bocsá”!)... A ve
szélyes élet ma inkább a Koppányra- 
Koprázira jellemző „kihívó élet”.

Először a fikció és a valóságos él
mény viszonyát akartam  kutatni. A 
regény párbeszédei valóságosnak h a t
nak, helyenként durván azok. I tt je 
gyezném meg, hogy Koppány Zsoltról 
fiatalabb író társai más vonatkozás
ban azt állították, hogy nem közönsé
ges módon szereti az embert; „akkor 
is, ha dicsér, akkor is, ha  ostoroz”. Hő
sének a túlzott em berszeretet és kap
csolatteremtés (vagy annak  kudarca 
inkább) -  az újabb terhes tapaszta
latok u tán  -  a m aga provokatív fel
hangjaival ezúttal trag ikus vonáso
kat kölcsönöz. Kegyetlen vonzódásai, 
érzelemkitörései közepette képes a k i
választott személy torkának rontani. 
Az ábrázolásban bujkáló groteszk -  
Koppány Zsolt megszenvedett humo
ra  -  szerencsére varázslatos módon á t
segít a kritikus helyzeteken. Hőseivel 
nemegyszer a véletlenszerűség h a tá 
rán  utazunk, úszunk, a valószerűtlen
ben. M indenfajta m oralizálást sikerül 
elkerülnie (az utolsó fejezetig, mely 
tú l részletező, kifejtő, ám még a drá
mai rész összefoglaló ismétlései sem 
kockáztatják az összhatást). Az író fél
reérthetetlen  fölismerései, ítéletei jel
zik, hogy a regény kiválasztott (rein
karnálódott) em berpárja -  „Egy férfi 
és egy nő” - ,  aki a farkasréti temető 
művészdombjáról „arccal előre, gyöke
rek és csontok közt... csúszott, vonag-
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lőtt a földben”: nem egyszeri és egye
di bűnbeesés áldozatai; hisz m aguk a 
győztesek is, a sikeremberek a legszá
nalm asabb példányai a vesztésre álló 
társadalom nak, a nemzetnek.

A szerző', a két főszereplő' életkora, 
foglalkozása, helyzete, a leírt hely
színek u tán  ítélve, nem kita lá lt sze
repekkel játszadozik. A feltám adás 
ötletét sem tekintem  egyszerűen a 
képzeletből eredeztetett já téknak. Ki
szállni a gyűlölt, megvetett világból 
-  több ak ar lenni ez, m int meghök
kentő eredetieskedés. Elvágyódás on
nan, ahol az emberi kapcsolatok ro
ham osan leépültek. Dörzsölt főnökök, 
nagym enők közt élni? Inkább a ha
lál! Koprázi, a regény főszereplője és 
az állásától, egészségétől megfosztott 
feleség ellehetetlenülve, esetlenül mo
zognak, vergődnek az „erkölcsi meg
fontolásokra köpő szépség” világában, 
a csupán a fogyasztói m entalitásra 
épülő új m agyar valóságban.

Melyik a valóságoshoz fogható-mér- 
hető, legközelebb álló írói «én«? Gon
doljunk a lázongó, a szerelmes, a hívő,

a hitetlen, a m unkanélküli, a „horro- 
risztikus” tem etésen sírásó, a jóságos, 
a bolond, a kedélyjavító gyógyszerek
kel kísérletező, a cinikus szerkesz
tő „vérdilettáns” jelzőjétől megva
duló, bosszúéhes Koprázira? M áris 
abbahagyom, magam elé képzelve a 
Koppány Zsolt átható tek in tetét és 
szenvedélyes üstökét (arról sem feled
kezve meg, hogy a beszélgetőpartne
re szerint milyen hevesen tiltakozott 
nemrég Nádas Péter a vele egyazon 
időben született regényhős, K ristóf ön
életrajzi fogantatása ellen).

Koppány mesélőkedve hagyományo
san szép olvasmányidőket idéz; nem

receptre sikamlós, így aztán  nem ful
lad bele az erotikába, pedig van hoz
zá érzéke. A kendőzetlen őszinteség, a 
hiteles korrajz és a (szerencsére) sehol 
nem túlintellektualizált konfesszió 
alapján ítélve, nevezhetném nagyvo
nalú realizm usnak, am it művel. Meg
lepetés minden fejezet -  „seb” - ;  bra
vúros szakm ai magabiztossággal 
tálalja fel a mindenkori s mégis mo
dern sztorit. Ha a történetekben nem 
is, a jellemzésekben és sok-sok apró 
epizódban rá  lehet ism erni a szerző
re. A káprázatos emlékképek mellett, 
gondolok itt az író Koprázi életstílusá
ra, lerobbant egészségére, bozontos üs
tökére, szegényzsebéhez m ért ínyenc 
ízlésére, dühére; hisztériás pózait, 
enerváltságát is nyíltan, őszintén vál
lalja. Egy-egy bosszúvággyá növesz
te tt, halálm egvető Don Juan-i vagy 
Don Quijote-i konfliktusban, ta lá lgat
hatjuk, hogy mennyi az átéltség vagy 
a komolysággal vállalt póz. Külön re 
meklés a falusi tem etés leírása; az író 
bármely színtéren otthonos, a vérbő 
realizm ust anekdotikus részletek fo

kozzák -  ez teszi a regényt lebilincse
lő olvasmánnyá. Azt is képes elhitetni 
menet közben kiválasztottjairól, hogy: 
„H alottak napja van. Hiszen élnek, és 
csak ők tudják, hogy halo ttak”. Türel
metlen művész, számonkérő; de kér
désfelvetése, m int mindig, etikus. Az 
evangéliumi tan ítás  „félelmetes” sze- 
retetkultuszából (szeressétek ellensé
geiteket) kiindulva vesz erőt ra jta  a 
kétkedés, hogy: „a templomokban za
rándokló hívő és nem hívő emberek 
ezrei ugyanolyanok, m int a kufárok. 
Nem valók oda. És a sok csiricsáré 
dísz, m inta, stukkó, aranyozott gipsz 
nem díszítik a templomot, hanem  le

húzzák falait. A kufárok kései utódai 
a turisták.!...) És a korpusz? A Meg
váltó kínszenvedése? Azt m iért kell 
látnom? O az egyedüli győztes. A kor
pusz nem való a keresztre. A korpusz 
ugyanis föltám adott...” Innen m ár 
csak egy lépés a fagyos hitvesztés, s 
az igazságosságot kereső emberi é rte 
lem hiábavalósága. Az irónia, persze, 
az érzelmes epizódok patetikus nyel
vi fordulatait is képes átminősíteni. 
A regény nyelve tiszta, az élőbeszéd
re hangolt áradás. Ráolvashatnám  
M árainak a Szomory Dezső stílusáról 
ír t jellemzését a „különös... csak az 
ő műhelyében előállítható” barokkos 
mondatokról; vagy a groteszk, szán
dékosan frivol neoprimitív fordulatok
ról. Az impersszionista látásmód sem 
áll távol a szerzőtől. Az egzisztencia 
fenyegetettsége inkább megkívánta 
az élőbeszéd áradását, m int az elvont, 
retorizált konstrukciót. Egyfajta poli
fóniába olvadás adja meg az (egykor 
Mándy Iván által észlelt) anyagszerű
ség és feszültség, idegrángás egyensú
lyát. A regény hangzati hatását.

Olvasás közben időnként Karácsony 
Benő könnyedsége ju to tt eszembe -  a 
halálból visszatérés kalandja végül is 
nem tragikus, a jellemferdülések gro
teszk ábrázolása viszont tisz tán  érzé
kelteti, hogy az ezredfordulóra mi lett 
belőlünk. Máskor Bulgakovnak a fan
tasz tikust történelemfilozófiával s a 
jelenkor figuráit szatirikus eszközök
kel megközelítő nagy, parabolaregé
nyével, A  Mester és Margaritával pró
báltam  társításokat találni.

Bízom benne, hogy Kopppány Zsolt 
-  velünk együtt -  messze áll a Sátán 
m egkísértésének végzetes színterétől. 
Ezért hát, a regénybeli irracionális 
alaphelyzet ellenére, az alkotó átbille
nése a képzeletbe inkább valam ilyen 
„kibillenő realizm ust” eredményez 
(Csáth, Cholnoky prózáját jellemzi ez
zel a szókapcsolattal az irodalom törté
net); ezek szerint a végletek term észe
tes közelítése, az álomszerű lebegés, 
az átm itizált, m ert egyre kísértetie- 
sebb hétköznapi helyzetek szerencsé
sen megférnek írói tükrében. Környe
zet- és lélekrajz egyelőre derűsebb, 
szétfolyóbb nála, m int mondjuk a Kaf- 
ka-művek abszurdig fokozott m eta
morfózisa.

Azért van remény — mai magyarok! -  
nem csak egy kis meghalásra, eltemetke- 
zésre. S végtére Koppány Zsolt sem tragé
diát írt... A költő-írótársnak (Gyurkovics 
Tibor: Skizofrén történelem) az idei Könyv
héti placcra, piacra kitett „bizakodása” is 
ezzel cseng egybe: „mondják -  tavaszra / 
ha minden összejön / nagy lakomát csapha
tunk / nyugatiakat is hívhatunk / bankáro
kat is idecsábítva / elég tisztességes áron / 
kimérjük a csodaszarvast”.

^Feltámadás és élet avagy az 
apokrif sírbatétel. (C.E.T. Belvárosi 
Könyvkiadó, Budapest. 2006.)
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MÓZES HUBA
K ötött h a n g r itm u sfé le ség ek  
a m a g y a r  k ö lté sze tb en
A versépítő szótagok pro

zódiai sajátságainak megfe
lelően a kötött hangritmu
sú magyar vers ma többféle: 
ütemhangsúlyos, időmértékes, 
hangsúlyváltó, moraszámláló, 
szimultán -  ezen belül bi- 
, tri- és quadrimetrikus -, 
valamint szótagszámláló. A 
hangritmusféleségek megter- 
heltségét tekintve az időmér
tékes vers áll az élen, ezt kö
veti az ütemhangsúlyos, a 
bi- és trimetrikus szimultán, 
a mora-, valamint a szótag
számláló, a quadrimetrikus 
szimultán és végül a hangsúly
váltó vers. Bizonyos értelem
ben a hangsúlyváltó vers az 
időmértékes és az ütemhang
súlyos, a moraszámláló vers 
pedig az időmértékes és a szó
tagszámláló ritmus sajátságai
nak az ötvözője. A bimetrikus 
szimultán versben az ütem
hangsúlyos és az időmértékes, 
a trimetrikus szimultán vers
ben az ütemhangsúlyos, az idő
mértékes és a hangsúlyváltó, 
míg a quadrimetrikus szimul
tán versben az ütemhangsú
lyos, az időmértékes, a hang
súlyváltó és a moraszámláló 
ritmus egyidejűleg érvénye
sül.

Alább a kötött hangritmus
féleségek egy-egy példáját mu
tatom be a felsejlő rendszer 
(valamint a rendszer történeti
sége) érzékeltetésének a szán
dékával.

1. Ütemhangsúlyos vers
Sorait egy-egy meghatáro

zott helyen álló hangsúly ta
golja ütemekre. A sorok képle
tében az ütemek szótagszámát 
és az ütemek határát, illetve a 
metszeteket szokás jelölni, az 
előbbit arab számmal, az utób
biakat /, illetve //jellel.

Feltekintett Molnár Anna
Nagy magos fa tetejére,
Ott látott ő sok szép fejet,
Aj, de nagyon megrettene.

(Népballada)
A strófaalkotó sor metrikai 

képlete: 4//4.

2. Időmértékes vers
Soraiban a hosszú és a rö

vid szótagok váltakozása min
táz belső ritmusegységeket. A 
sorok képletében a rövid szóta
gokat u, a hosszú szótagokat -, 
a közömbös szótaghelyeket ese
tenként x, a belső ritmusegysé
gek határát szintén / jelöli.

Tavasz viríf s száz rózsa nő
Orcádnak Edenében,
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S szemed kerületében 
Május mosolygó napja jő.

(Csokonai Vitéz Mihály: 
Az esztendő négy szakasza)

A strófa ritmusképlete: 
u — / u — / —  /u  -
—  / u — / u — / — 
u -  / u — / u — / —
—  / u -  / —  / u -

3. Bimetrikus 
szimultán vers
Sorai egyidejűleg ütemhang

súlyos és időmértékes ritmusú- 
ak.

Halkkal ingó lanyha pára! 
Szálldogáló harmatok!
Kis furuglyám lágy szavára 
Tiszta hangot adjatok.
Lengd be véle, gyenge szellet, 
Sík mezőnk határait,
A juhász a nyája mellett 
Hadd fülelje sorjait.

Fazekas Mihály: Nyári esti dal)
A strófaalkotó sorkapcsolat 

szimultán metrikai képlete: 
4//4
— u / —x / - u / - x  
4/3
- u / - x / —u /  —

4. Trimetrikus 
szimultán vers
Soraiegyidejűlegütemhang- 

súlyos, időmértékes és hang
súlyváltó ritmusúak. Már itt 
előrebocsátandó, hogy a hang
súlyváltó sorokban (amelyek
nek képletében a hosszú szó
tagokat félkövér x, a rövid 
szótagokat kurrens x jelöli) 
a hangsúlyos és a hangsúly
talan szótagok váltakozása 
olyanszerű belső ritmusegysé
geket mintáz, mint az időmér
tékes vers rövid és hosszú szó
tagjai.

Lovamra patkót senki nem 
veret,

Be szerencse, hogy senki sem szerek 
Kocogok, lógok, követlen utón 
S hogy merre megyek,

nem nagyon tudom.
(Ady Endre: A ló kérdez)

A strófaalkotó sor szimultán 
metrikai képlete:

3/2//3//2
X X  / X X  / -  X  / X X  / u -  
X X X  /  X X  / /  X X X  /  X X
A szimultán képlet máso

dik, időmértékes sorával kap
csolatban talán nem felesleges 
Babits Mihály 1923-ból szár
mazó észrevételére utalnom: 
„A költők gyakorlata eljutott 
odáig, amit az elmélet nem tu
dott, még csak nem is sejtett: 
hogy a magyar jambusi sor tö
kéletes hangzású és félreismer

hetetlen lejtésű lehet akkor is, 
ha az utolsót kivéve egyetlen 
jambus sincs benne” (Babits 
1938: 273).

A szimultán képlet harma
dik, hangsúly váltó jelsorában 
nem nehéz felismerni két egy
mást követőhangsúly váltó ado- 
niszi kólont.

A szakirodalom egyik mél
tánylandó vagy legalábbis 
méltányolható megállapítása 
szerint szimultaneitást csak el
térő prozódiai alapú ritmusok 
társulása eredményezhet (Szer
dahelyi 1997: 179). Ezt a meg
állapítást figyelembe véve a 
fenti képlet ütemhangsúlyos és 
időmértékes, valamint időmér
tékes és hangsúlyváltó ritmus 
társulásaként írható fel:

a) 3Z2//3//2
X X  /  X X  /  -  X  /  X X  / u -
b) xx / xx / -  x / xx / u -
X X X  /  X X  / /  X X X  /  X X

5. Moraszámláló vers
Sorai rövid, azaz egymorás 

és hosszú, azaz kétmorás 
szótagokból álló, azonos 
moraszámú belső egységekből 
épülnek.

Ér tükrében látszik az ég is, 
Feje tetején a vizicsibe-nép is. 
Siklók, békák, pókok látják 
Vízicsibe-pásztor vizicsibe-nyáját.

(Weöres Sándor: 
Magyar etűdök, 91.)

A szótagok időtartamát 
feltüntető ritmusképlet:

--- / — — / — u u / ----
u u u u / --- / u u u u / ----
—  /  —  / —  /  —

u u u u / —  / u u u u / ---
Könnyen megítélhető, hogy 

valamennyi sor valamennyi 
belső egységének azonos a 
moraszáma. A versalkotó sor 
metrikai képlete tehát (amely
ben az m a mora szó rövidíté
se):

4m / 4m / 4m / 4m

6. Quadrimetrikus 
szimultán vers
Sorai egyidejűleg ütemhang

súlyos, időmértékes, hangsúly
váltó és moraszámláló ritmu- 
súak.

Paripám csodaszép pejkó, 
ide lép, oda lép, hejhó! 
Hegyen át, vizen át vágtat, 
nem adom, ha ígérsz százat.

(Weöres Sándor: 
Magyar etűdök, 46.) 

A strófaalkotó sor szimultán 
metrikai képlete:

3//3//2
u u - / u u - / —
X X X  /  X X X  /  X X

4m / 4m / 4m
A képlet a következő, eltérő 

prozódiai alapú ritmusok tá r
sulásaként is felírható:

a) 3//3//2
u u —/ u u —/ —

b) 3//3/Z2
4m / 4m / 4m
c) X X X  /  X X X  /  X X
u u - / u u - / ---
d) xxx / xxx / xx 
4m / 4m / 4m

7. Hangsúly váltó vers
Amint fentebb jeleztem, a 

hangsúly-váltó versben a hang
súlyos és a hangsúlytalan szó
tagok váltakozása olyanszerű 
ritmusképieteket mintáz, mint 
az időmértékes vers rövid és 
hosszú szótagjai.

Az alábbi műfordítás strófá
ba szerkesztett sorai hangsúly
váltó jambusi tízesek: 

az a az e az i az o az u 
az u az a az e az i az o 
az u az a az e az i az o 
az a az e az i az o az u 

(Ernst Jandl: Szonett.
Eörsi István fordítása)

A strófaalkotó sor metrikai 
képlete:

X X  /  X X  /  X X  /  X X  /  X X

8. Szótagszámláló vers
A szótagok a magyar szö

vegekben megszámlálha- 
tóan elkülönülnek ugyan, 
puszta számuk mégsem 
ritmusmeghatározó, mert két 
olyan prozódiai jellemzőjük is 
van, amely a ritmusalakítás
ban megkülönböztetett szere
pet játszik: a hangsúly és az 
időtartam. Elméletileg tehát 
nincs, gyakorlatilag mégis szá
mon tarthatunk szótagszámlá
ló magyar verset, elsősorban 
a japán haiku 5-7-5 szótagú 
magyar változatait, amelyek 
a ritmikai elvárásoknak pusz
ta szótagszámukkal is megfe
lelnek.
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O k tób eri év fo rd u ló k
1 -8 0  éve halt meg Karin Ek svéd költőnő
2 -  150 éve született Csengeri János magyar műfordító

150 éve született Révai Károly magyar költő
3 — 100 éve született Harald Krasser romániai

német irodalomtörténész
40 éve halt meg Lesznai Anna magyar költőnő

4 -  780 éve halt meg Francesco D’Assisi olasz író
190 éve született Eugene Pottier francia költő

5 -  400 éve halt meg Philippe Desportes francia költő
35 éve halt meg Vasile Gherghinescu román író

6 — 450 éve halt meg Pietro Aretino olasz író
7 -  60 éve halt meg Emanoil Bucuta román költő 

210 éve halt meg Thomas Reid skót filozófus
8 -  70 éve halt meg Prémcsand indiai író

130 éve született Tormay Cécile magyar írónő
9 -  35 éve halt meg Nagy Kálmán 

romániai magyar műfordító
85 éve született Tadeusz Rózewicz lengyel költő 
100 éve született Léopold Sédar Senghor 
szenegáli költő
130 éve született Szini Gyula magyar író

10 -  70 éve született Václav Havel cseh író
150 éve született Oscar Wilde angol író

11 -  390 éve született Andreas Gryphius német költő
90 éve született Julian Kawalec lengyel író

12 -  30 éve halt meg Sergiu Dan román író
110 éve született Eugenio Montale olasz költő

13 -  790 éve halt meg Csómei japán író
35 éve halt meg Kemény János romániai magyar író 
135 éve született Janis Poruks lett író

14 -  470 éve halt meg Garcilaso de la Vega spanyol költő
15 -  150 éve született Carl Ewald dán író

320 éve született Allan Ramsay skót költő
16 -  100 éve született Dino Buzzati olasz író
17 -  70 éve halt meg Baros Gyula magyar irodalomtörténész

190 éve halt meg Bethlen Miklós magyar író
18 — 170 éve született Peter Auzinger német költő

130 éve született Milán Rakic szerb költő
19 -  420 éve halt meg Philipp Sidney angol költő

90 éve született Vészi Endre magyar író
20 -130 éve született Edward Philips Oppenheimx angol író
21 -  160 éve született Edmondo De Amicis olasz író

290 éve halt meg Jakob Gronovius német filológus
23 — 100 éve született Victor George Dumitrescu román író
24 -  85 éve született Lev Vlagyimirovics Ginzburg

orosz író
85 éve született Veronica Porumbacu román költőnő

25 — 80 éve halt meg Bakonyi Károly magyar író
30 éve halt meg Raymond Queneau francia író

26 -  180 éve született Mocsáry Lajos magyar publicista 
135 éve született Trilussa olasz költő
27 -  90 éve született Kazimierz Brandys lengyel író

30 éve halt meg Szilágyi Domokos 
romániai magyar költő

28 -  80 éve halt meg Werner Gyula magyar író
29 — 60 éve halt meg Kéky Lajos magyar irodalomtörténész

85 éve született Kovács János romániai magyar kritikus
30 — 300 éve született Samuel Mather amerikai író
31 -  185 éve született Karel Havlicek Borovsky cseh író 
? -  430 éve született John Marsion angol drámaíró

MOZARTRÓL MOZARTTAL  
Varázshídon át az új világba

Mindnyájan végigjárjuk a rege
beli Kilenc csodaszarvas varázs
ösvényeit. Elérkezünk a „szép 
hídhoz”, és ki átmegy rajta, ki meg
torpan előtte, és csak a vágyako
zása marad meg a szép új világ 
iránt. Mozart átment a hídon. A 
dátum 1781. Mozart szakít Salz
burggal és az érseki udvarral. Rég
óta él lázadó lelkében a szakítás 
vágya, csak a kirobbantó szikrá
ra vár. Apjának írja az összetűzés
ről a hercegérseki audiencián: „... 
lumpnak, csirkefogónak nevezett, 
lehülyézett, nem is akarok mindent 
megírni Önnek. Végre is felforrt a 
vérem és azt mondtam: Tehát ke- 
gyelmességed nincs velem megelé
gedve? Mi az, még fenyegetőzik, 
hülye fráter? Ott az ajtó, takarod
jék, semmi dolgom ilyen nyomorult 
kölyökkel! Végül aztán azt felel
tem, nekem sem Önnel! -  Takarod
jék! -  Erre én elmenőben: ennél 
maradunk! Holnap megkapja írás
ban.” Az esetről egyetlen forrás 
maradt fenn: Mozart beszámoló
ja. Felindultságát alig tudja palás
tolni, igyekszik apja egyetértését, 
beleegyezését kicsikarni. Sok to
vábbi levélben magyarázza elha
tározását. Apa és fia levélváltása 
nagyon komoly hangon folyik. Az 
apa nemcsak fia jövőjéért aggódik, 
de saját egzisztenciája miatt is. 
Fia szakítása a hercegérsekkel az 
apa állását is veszélyezteti. A do
log lassacskán elsimul. Az apa ma
radt az érsek alkalmazottja, tisztes 
salzburgi polgár, a fiú szabadúszó 
lesz — mai kifejezéssel élve — a szá
mára teljesen új polgári világban. 
Hamar belátja, hogy létbiztonsá
gát csakis valami állás biztosíthat
ja, mint vállalkozónak a piaci igé
nyekhez kell alkalmazkodnia. Ez 
a piaci világ újonnan kialakuló tör
vényeivel idegen Mozart számára, 
mégis nagy hévvel veti bele magát. 
Végre szabadnak érzi magát. És 
ez mámorossá teszi. E mámor nél
kül aligha teremtette volna meg a 
haláláig még hátralevő tíz év lefor
gása alatt a zeneművészet egyik

legcsodálatosabb életmű-megkoro
názását. Mint ember küszködik a 
napi élet gondjaival, de mint alko
tó bejárta a teljes kibontakozás, be
teljesülés Isten-Útjait.

Mozart a kényelmes otthont, a 
biztos megélhetést, az eseményte
len életet „dobja oda” egy borzonga
tóan érdekes, izgalmas, mindenfé
le kibontakozást sugalló SZABAD 
ÉLETÉRT. Alkalmazkodik kora 
európai szellemi és társadalmi vál
tozást bejelző törekvéseihez. Egyé
nileg rendkívüli bátorságról tesz 
tanúbizonyságot harca és végülis 
győzelme. Ha van Mozart mű -  
olvasmányaimból tudtam meg -, 
amely mindezt előre vetíti, akkor 
az a nagyon kevéssé ismert, három 
tételes, „erőteljes és terjedelmes” ( 
— ahogyan a Mozart kutatásban 
jellemzik —) C-dúr szimfóniái!&Q 
augusztusából. Fantasztikus mű, 
telve a mozarti varázshíd-járás 
minden szenvedélyével, elvágyako- 
zásával, az új élet lehetőségének 
minden igézetével. Az autográfból 
Mozart törölte a Menüett-tételt. Jel
képes gesztus az új világ meghódí
tása felé, vagy csak egyszerűen úgy 
ítélte, hogy ez a zene stílusában 
már nem illik az ÚJ KERETBE?

-  A minap hangversenyközve
títésre figyeltem fel az egyik tv- 
adón. Mindenfélét játszottak, 
úgymond „Mozart szellemében”. 
Minduntalan átvitték Mozart ze
néjét a jazz-könnyűzene „varázs- 
hídján”. A siker tomboló volt, 
de amikor teljes Mozart művet 
(részletet!) iktattak be a pergő 
showműsorba, a tapsorkán elhal
ványult. Pedig a zenekar csodála
tosanjátszott. Horribile dictu! az a 
zenekar, amely bámulatosan han
golódott rá az ízig-vérig könnyűze
nei muzsikálásra. Ilyen nagysze
rű zenekari hangzásban még nem 
hallottam a felcsendülő Mozart- 
muzsikát. Teljesen váratlanul egy 
szimfóniatétel hangzott fel. Nem 
néztem a képernyőre idejében, 
hogy mi is fog megszólalni. Már a 
kezdő ütemeket lenyűgözőnek érez
tem. Mi ez a mű, amit még nem is 
ismerek Mozarttól? A kibontakozó, 
sebes sodrású tétel mindjobban ra
bul ejtett. Hihetetlen -  ismételget
tem magamban -, hogy lehet, hogy 
most hallom először. Csak EGY té
telt játszottak. Rohantam Mozart 
könyveimhez: a Köchel 338-as szá
mú, 34-ikként számozott C-dúr 
szimfóniát fedeztem fel magam
nak. Ezzel a zenével ment át a re
gebeli varázshídon, hogy „erdő sű
rűjében” ÚJ EMBERRE VÁLJON. 
Milyen nagy a zene hatalma!

, TERÉNYIEDE
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z ö t t  — n e g y e d s z e r  k e r ü l t  s o r  a  S z á r h e 
g y i  í r ó t á b o r  m e g r e n d e z é s é r e .  ( E m l é 
k e z t e t ő ü l :  a z  í r ó k  e d d i g  S z á r h e g y e n  
1 9 8 0 - b a n ,  1 9 9 0 - b e n  é s  2 0 0 0 - b e n  t a l á l 
k o z t a k . )  A  r e n d e z v é n y  p r o g r a m j á b ó l  
k i e m e l j ü k  a  „ K ö r k é p  a  m a g y a r  i r o d a 
l o m  j e l e n s é g e i r ő l ”  c í m m e l  m e g t a r t o t t  
e l ő a d á s o k a t  ( E l ő a d ó k :  T h o m k a  B e á 
t a ,  D e m é n y  P é t e r  é s  E l e k  T i b o r . ) ,  a z  
„ E r d é l y i  k ö l t ő n ő k  e l ő a d ó e s t j é t ”, v a l a 
m i n t  a z  Éneklő Borz f e l l é p é s é t .

A  Kortárs Kiadónál a z  i d é n  j e l e n t  
m e g  S i g m o n d  I s t v á n  Csókavész c í m ű  
n o v e l l á s k ö t e t e .

A  démon női alakot ö l t  c í m m e l  j e 
l e n t e t t e  m e g  a  Mentor Kiadó B o g d á n  
L á s z l ó  „ l í r a i  n a p l ó j á t ” .

S z é k e l y  H o r n y á k  G y ö n g y i  r e n 
d e z t e  s a j t ó  a l á  Sorsmorzsák c í m m e l  
Hornyák József emlékezete a l c í m  
a l a t t  a  p r ó z a í r ó r ó l  s z ó l ó  c i k k e k e t ,  
k r i t i k á k a t ;  a  k ö t e t  a  Polis k i a d á s 
b a n  l á t o t t  n a p v i l á g o t .

A  Székelyföld 7 .  s z á m á n a k  Szép- 
irodalom r o v a t á b a n  j e l e n t e k  m e g  
J á s z  A t t i l a  B e l s ő  k o c s m a  c í m ű  j e g y 
z e t e i ,  B á n k i  É v a  p r ó z á i ,  B a l á z s  I m 
r e  J ó z s e f  v e r s e i ,  N a g y  K o p p á n y  
Z s o l t  Jozefát úr téblábolásai c í m ű  
r e g é n y r é s z l e t e ,  N a g y  A t t i l a  v e r s e i ,  
t o v á b b á  S z a b ó  T i b o r ,  K o c s i s  C s a 
b a ,  P a p p  K i n c s e s  E m e s e  é s  F á b i á n  
L a j o s  v e r s e ,  p r ó z a i  í r á s a .  A  Forgó- 
színpadban Jó hangulatú munkák 
c í m m e l  P é t e r  B e á t a  k é s z í t  p o r t r é t  
C s í k y  I b o l y a  s z í n m ű v é s z n ő r ő l ;  a  
Literata Hungáriádban N a g y  P á l  
W b s s  Albert a Helinkonban c í m  
a l a t t  e m l é k e z i k  a  n e m r é g i b e n  e l 
h u n y t  í r ó r a .  A z  Aranyágban K e s z e g

V i l m o s ,  a z  Ujjlenyomatban G a z d a  
J ó z s e f ,  a  Szemeié b e n  P é t e r  Á r p á d  
k r i t i k á j a ,  P é c s i  G y ö r g y i  é s  B a k c s i  
B o t o n d  í r á s a  B o r c s a  J á n o s  Irodalmi 
horizontok c í m ű  k ö n y v é r ő l .

A  Forrás 9 .  s z á m á b a n  o l v a s h a t ó k  
F e k e t e  V i n c e  Két daltöredék, Meges
het, Bolondok leszünk, Éjfél, homá
lyos óra, Népdal, Méreg, Test, lélek, 
Egyszer, Ököl, szemöldök, Napló
négysorosok, Hommage, Kimarad 
mind c í m ű  v e r s e i .  S i g m o n d  I s t v á n  
s z í n m ű v é t  Hazudnak rendilétesen 
c í m m e l  k ö z l i  a  l a p .

A H i t e l  s z e p t e m b e r i  s z á m a  G á l  
É v a  E m e s e  Játék, Atlasz é s  P e n g e 
é l e n  c í m ű  v e r s e i t  h o z z a .

A  Bárka 2 0 0 6 / 4 .  s z á m á b a n  
D e m é n y  P é t e r  Tenger é s  Sivatag 
c í m ű  v e r s e i ,  v a l a m i n t  M o l n á r  V i l 
m o s  A falvédőn c í m ű  e l b e s z é l é s e  o l 
v a s h a t ó k .
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Reszketés
VÍZSZINTES
1. Franqois-René de Chateaubriand 

(1768-1848) aforizmája; első rész. 15. 
Jean Sibelius zeneműve. 16. Belga 
város polgára. 17. Francia terület- 
mérték. 18. Osztrák, thaiföldi és ja
pán autójelzés. 19. Némán rázár!
20. Ruina. 21. Fába jelet vés. 22. Ásí- 
tozík. 25. Igen, több szláv nyelvben. 
26. Vük apja. 27. Régies hangulat. 
28. Órahang egyik fele. 30. ... tarda, 
a túzok rendszertani neve. 32. Kést 
fenő. 34. Hátvéd, a szurkolók szavá
val. 36. Hármat kihív! 37. Zsolt az 
oviban. 39. Spanyol folyó. 40. Télire 
eltesz’ 41. Ritkás erdő. 42. Jód, oxi
gén és vanádium vegyjele. 43. Ameri
kai bolygókutató űrszonda. 47. A leve
gő sűrű párássága. 49. Albán folyó. 
51. Kúrál. 52. Női becenév. 53. Ket
tőzve: egzotikus fadob. 55. Páratlan 
Ábelke! 56. Vízparti növény. 57. Ga
lambfej! 59. Hirtelen sírni kezd. 62. 
Személyes névmás. 63. Vég, angolul. 
65. Gyom. 66. Iráni város. 67. Vörö
sesbarna. 68. Tóduló. 70. Ésszel, gon
dolkodással kapcsolatos.

FÜGGŐLEGES
1. Törtető személy. 2. Bot. 3. Skan

dináv aprópénz. 4. Asszonynévkép- 
ző. 5. Kettőzve: maláji fa (írásmód).
6. Szóváltás. 7. Startoló. 8. Firenzei 
nemesi család. 9. Lehulló száraz fa
levél hangja. 10. Szerez. 11. ... gros, 
nagybani kereskedés. 12. Terület, 
röviden. 13. A katód párja. 14. Hó- 
fúvásos idő. 22. Páratlan uracs! 23. 
Német város. 24. Núbiai oázisok lán
colata. 26. Megforrósít. 29. Kútjelző. 
31. Gyakori férfinév. 32. Az egyik 
égtáj. 33. Szarvval döf. 35. Ostrom
lott várból rohanva támad. 37. Túl
nyomó rész. 38. Londoni levegő! 42. 
Chateaubriand aforizmája; máso
dik, befejező rész. 44. Figyelmeztet 
(népies). 45. Lekvároz. 46. Valami
hez teszi a lábát. 48. Etán. 50. Nát
rium és fluor vegyjele. 52. Bő. 54. 
Megelégel, belefásul. 56. A disznó 
szőre. 58. Az egyik szülő. 60. Tün
dér ... (Szabó Magda). 61. Folyó, tó 
széle. 62. Gyömöszölő. 64. Pont, an
golul. 67. Némán rálát! 69. Fél mozi! 
71. Tojás, Berlinben!

BOTH LÁSZLÓ

A  Helikon 17. s z á 
m á b a n  k ö z ö l t  Sibelius 
c í m ű  r e j t v é n y  m e g f e j t é 
s e :  A tuonelai hattyú; 
Finlandia, Karelia. 6 2 8 0 0 8
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