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BALOGH ÖRSE:: Jézus tanítványaival
pasztell, 30x40 cm
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EISEMANN GYÖRGY
A zörejtıl a próféciáig
Poétika és fonotechnika Edgar Allan Poe The Raven címő költeményében

Hang és szöveg
A hang és a közvetítés, ezzel kapcsolatban a jelenlét és a jelentés fogalmainak szerteágazó
összefüggései nemcsak filozófiai vagy esztétikai, de az utóbbi évtizedekben egyre inkább filológiai
és mediális-kulturális kérdésekként is felmerültek. Az érzéki és a szellemi tartományok eredendı
megkülönböztetésének – vagy utólagos összekötésének – sokféle indíttatású, de egyaránt
„metafizikaellenes” célzatú kritikája a szöveg hangja és értelme viszonylatában is áthatóan
érvényesül. A romantikakutatás pedig, ha osztja a hang irodalom- és médiumtörténetében való
tájékozódás igényét,1 e téren különleges belátásokhoz juthat a korszak egy kétségtelenül igen sokat
tárgyalt (VINES 1999), vonatkozó formatanában jellegzetes költeményének interpretálásával. Jelen
tanulmány Edgar Allan Poe versének szonorikus fejleményeire összpontosít, mind a téma
mediológiai ösztönzése, mind annak hermeneutikai elgondolása tekintetében.2 Kézenfekvınek
látszik továbbá, ha az adott szöveget, folyvást kiemelt zeneiségét kapcsolatba hozza eljárásainak
színrevitelével, metapoétikai effektusaival. Fıleg eufonikus alakzatai kapcsán jellemezhetı e mő is
önnön poétikája tematizálásaként. Ezt a benyomást erısítik a „kompozíció filozófiájáról” szóló
nevezetes Poe-esszé bizonyos megfelelései (TÓTFALUSI 1994, 257–267), melyek formatani
kalkulációkra hivatkozással döbbentették meg a zseniesztétikához ragaszkodó korabeli közönséget.
Aligha kétséges továbbá, hogy A Hollóban egyszerre érvényesül a stílus ötletgazdag kifinomultsága
és gátlástalan túlzsúfoltsága, az emlékezı érzékenység bensısége és a szenvedély teatralitása.
S meglehet, éppen e kendızetlenül hatáselvő, olykor tán hatásvadász poétika képvisel valamit abból,
amiben még elszánt kritikusai is többnyire az irodalmiság lényegi kifejezıdését fedezhették föl.3 Tán
szándéktalanul igazolva vissza, hogy a hangzás révén látszik feltárulni a mőben a nyelv jelölı
struktúrára korlátozásának retorikai-poétikai meghaladása, az írásbeliségre alapozó szemiózis
beszédszerő felforgatása.
A felütés azon eljárása, mely a lírai én kétféle megnyilatkozását szólaltatja meg – az
emlékezıét és az emlékezésben élıét4 –, alakilag is megtöri a belsı monológ egyenes beszédét.
E kétféle dikció írásban szintén megkülönböztetést nyer, ahogy már az elsı strófa mesélı
fordulatához („Once upon a midnight dreary”) csatlakozik a felidézett szituáció idézıjeles szólama

1

Néhány, az utóbbi években a témáról megjelent munka: HIEPKO–STOPKA 2001; LİRINCZ 2002; BEDNANICS–BENGI–
KULCSÁR SZABÓ–SZEGEDY-MASZÁK 2003; STERNE 2003; PALKÓ 2004, 9–96; KULCSÁR-SZABÓ–SZIRÁK 2004; HOWES
2005; BENCZIK 2006; HÁSZ-FEHÉR 2006; SCHULZE–WULF 2007; DOLAR 2007; SZEGEDY-MASZÁK 2007; KITTLER–
MACHO 2008; SPEHR 2009; FELDERER 2009; SCHAFER 2010; BUTTE–BRANDT 2011; MEYER-DIETRICH 2011; SCHULZE
2012.
2
Lásd ehhez például HEIDEGGER 1991; GADAMER 1999, 271–278.
3
Az elızı évtizedekben például az amerikai dekonstrukció képviselıi nyilatkoztak Poe lírájáról hasonlóan elegyes
módon. Érdekes dokumentum Jacques Derrida írása, melyben Fónagy Ivánnal vitázva fejti ki véleményét, éppen egy
tipikusan „fonocentrikus” költemény, A harangok hangzásvilágáról (lásd ORBÁN 2005, 975–984). Harold Bloom
kritikája, miközben leértékelı, a kánoni rangot mégis elismerı. A Nyugat világirodalmi tájékozódását tárgyaló
tanulmány hívja fel a figyelmet arra, hogy a T. S. Eliot „romantikaellenes örökségét megtagadó Harold Bloom is így
vélekedik 1988-ban kiadott könyvében [Poetics of Influence]: »Az olyan olvasó, kit mélyen érdekel az angolul írott
költészet legjava, nem becsülheti sokra Poe verseit.«” (SZEGEDY-MASZÁK 2000, 117.)
4
Ezt Füzi Izabella tanulmánya a „hangok által terrorizált” én és a „szituációt kommentáló, emlékezı” elbeszélı
kettıségeként jellemzi. Az esztétikai és a retorikai jelenségek összefüggésétıl indulva érinti az olvasási szituáció
színrevitelét, az emlékidézı hanghatás materializálódását, az irodalom retoricitásának és medialitásának lényeges, jelen
értekezésben is tárgyalt mozzanatait (FÜZI 2009, 115–127).
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(„»Tis some visitor«…”).5 Ez utóbbi beszédhelyzet szintjén fog megszólalni a Holló hangja is. S a
kompozíció jól kiszámított fejleményei során a visszatekintı és a felidézı én narrációja fokozatosan
szinkronba kerül egymással. Az emlékezı én hangja a Holló egykori szavát is magába foglalja a
jelenben, így a zárósorok a visszatekintı távolságtartást szüntetik meg. Pontosabban az emlékezı azt
a (két) szólamot engedi eluralkodni magán, melyet emlékeivel felidézett.6 Utolsó szava a Holló
károgó refrénjét ismétli meg a saját hangján.
Így a memóriában rögzített – és onnan elıhívott – vokalitás egy jelenlétben elıadott (színre
vitt) orális megnyilatkozássá válik. E relacionálás (emlékbıl hangzás, citálásból kiejtés) pedig
eljátszik (véghez visz) egy „materializálódási” folyamatot, mely által a nyelvi emlék anyagtalansága
ölthet testet a beszélı szólamában, valamint a jelenben is hallott és hangosan elismételt névmásban.
Az akusztikum tehát emlékként tárolódik, majd az emlék újfent akusztikummá figurálódik,
kíméletlen és elkerülhetetlen „prezentálása” nyomán. E folyamatban tehát a jelenbe érkezik az a szó
– károgás –, melynek hangja nyilvánvalóan nincs szoros kapcsolatban eredetének ismeretlen
szubjektumával, vagyis amely tıle elkülönült-archivált hangzó anyagként fordul hallgatójához, aki
emiatt még képzeletben sem rekonstruálhatja az összefüggést az üzenet tartalma és forrása között.
Ugyanakkor e színrevitel olyan teret képez a jelentés megtörténéséhez, amelyben a szöveg hangja
nem „a nyelvtıl, csupán valamely rekonstruálható beszédaktus intencióitól van elválasztva”
(KULCSÁR SZABÓ 2004, 70).
Mindez annyiban lehet a befogadó tapasztalata, amennyiben képes a csengı-bongó
rímtechnikát, az alliterációkat, a paranomáziát stb. hangzósságukban érzékelni. A néma olvasás
közegében annak mediális másikára, a hangos olvasásra, a szöveg meghallására hagyatkozni. A vers
poézise támasztotta legnagyobb receptív feladat a hangos olvasás befogadásmódjának és archaikus
szituáltságának minél teljesebb újjáteremtése – természetesen a néma olvasás keretei között. Ezáltal
változhatnak a narrátor memóriájában ırzött egykori hangok egy jelenlévıtıl hallgatható hangokká
azzal együtt, ahogy az elıbbiek rátelepednek az utóbbiakra, és kisajátítják azok beszédhelyzetét.
Vagyis a hangos olvasás jelenléttapasztalata a versbéli kimondás jelenlétének „elıállításával”
korrelál. Érintvén a hallucinációk nyelvbe íródásának és nyelvbıl kinyerésének – most csak
említhetı – mediológiai-olvasástechnikai problematikáját is (KITTLER 2005, 75–89).
A nyelv nem érzéki (imaginatív-hallucinatív) medialitásának és eufonikus érzéki
zeneiségének a viszonya itt tehát a néma és a hangos olvasás módozatainak az egymásra
vonatkoztatásával domborodik ki, szoros összefüggésben a jelentés jelenlétének megalkotásával.
Azzal, hogy a kommunikáció adott anyagi tényezıje úgy prezentálja önnön értelmét, hogy érzéki
mivolta (hangja) ezen értelmet képzı eseményként legyen kimondható. Nem egy elvont idealitás
„megjelenése” tételezıdik ezáltal – ahogy e metafizikai mutatványt a hermeneutikai módszernek
vitapartnerei tulajdonítani szeretik –,7 hanem maga a múltjából érkezı hangzó értelem. Miként a
zenében a dallam nem a hangoktól függetlenül létezı téma realizálása, hanem a hangokkal létesített
mozgás formája. A dallam maga nem hallható ki az egyes szegmensekbıl, ám összjátékuk elıadja
annak értelmét. Ezen értelem pedig nem érzékfeletti tartomány.8 A melódiát nem lehet kiőzni a
hangsorból mint egy kísértetet, mivel nem lehet leválasztani önnön hangjairól, melyek integrálóösszejátszó idıisége eleve jelentéses. Ilyenformán érzéki és szellemi minden olyan
megkülönböztetése, mely a gondolat és az anyag (az eszme és a jel) antagonizmusából indul ki,
5

A versidézetek forrása: POE 1982, 943–946. (A magyar átköltések közül a legismertebbet és a tanulmány nézetébıl tán
legsikerültebbet, Tóth Árpád teljesítményét idézzük. „Egyszer egy bús éjféltájon” […] / „»Látogató lesz az ottan…«”)
A költemény 1845. január 29-én látott napvilágot New Yorkban, az Evening Mirror címő lapban.
6
Hozzátehetı, „a holló hangja csak az én beszédében, idézésében válik jelentésessé. Ezen integráció a történet és az
elbeszélés közti különbség eltőnését is prefigurálja”. De mégsem teljesen bizonyos, hogy „[a]z elbeszélıi én bekebelezi
a történeti ént” (FÜZI 2009, 121). Az „elbeszélıi én” narratológiailag végül valóban szintetizál, de a „történeti” dialógus
nyelvét folytatja, miáltal az „angyalnyelv” megidézett hangja válik a visszatekintı alany saját beszédévé és annak
értelmévé.
7
E vitapartnerek olykor elismerik, hogy a nem hermeneutikai mezı kérdései „valamiképp kikerülhetetlenül a jel és a
jelentésvonatkozás nagyon is hagyományos koncepciójához vezetnek vissza”. (GUMBRECHT 2011, 21.)
8
A romantikus költészet (programszerően is) „egyesíti az észlelés, a megismerés, a kifejezés különbözı szféráit. Ez a
felfogás határozza meg a mővészeti ágak kölcsönhatásának eszméjét”. (OROSZ 2007, 143.)
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platonizálóan ideologikusnak tekinthetı, s e hozzáállását nem leplezheti azzal sem, hogy egy gyors
kező helycserével a technikát tekinti demiurgoszának. Amikor Poe versében a refrén szava úgy
idézıdik fel kezdetben emlékként, hogy a zárlatban már hangzó jelenvalóságként lépjen elı, arra az
összefüggésre támaszkodik, mely a nyelv immateriális tartománya és annak prezentálható
materialitása között fennáll.9 Eközben alakul újra emberi hangon elıadottá a Holló szava, melynek
metamorfózisával az addig jelölı struktúrának tekintett nyelv mélyebb ereje mutatkozik meg.
A károgás ezúttal gépies monotóniaként veszi célba észlelésének azt a fogyatékosságát, mely sokáig
tagadni próbálta a benne rejlı – a nyelv által mondott – üzenetet, s amely kizárólag a hallott hang
izoláltan jelölınek tartott matériájára hagyatkozott.

Zörej és jelentés, „angyalnév” és nyelv
A vers nyitása az írás és a hang megfeleltetésének igényét – ezzel voltaképpen elszakadásának
félelmét –, a romantikus irodalmiság alapvetı mediális problémáját intonálja. Egy éjféli órára
emlékezésrıl esik szó, melyben a fölidézett (múltbeli) én „furcsa könyveket” forgat, miközben
rejtélyes eredető zörej (kopogás, roppanás) riasztja fel nyugalmából. E jelenet az olvasás szintjén
adja elı azt az „ısszituációt”, melyet az írásbeliség szintjén úgy vezet fel késıbb a mediológiai
szakirodalom, mint a romantika – az „1800-as feljegyzırendszer” – lezárását. Ami a
korszakjelzınek tartott szituációban történt, az – az Euphorion-töredék szerint – Nietzsche
dolgozószobájában játszódott le. Teljes csend vette körül a szerzıt, egyedül csak tollának kaparása
hallatszott, amint papírra rótta a sorokat. Elıtte a tintatartó, melynek tartalma, a kézírással rögzítés
sötét anyaga, itt még alkalmas lehetett arra, hogy „fekete szívét” kiöntse általa. Egy másik töredék
viszont arról számol be, hogyan törik meg a tinta és a szív, az írás és a bensıség e spontán
(romantizáló) kapcsolata. A mélységes csendet ugyanis váratlanul megszakítja valamilyen zaj: a
filozófus egy azonosíthatatlan (ezért kifejezhetetlen), nem emberi hangot hallott maga mögött.
Késıbb kiderült, egy kutya vakkanása ijesztette meg (KITTLER 1995, 215–248).
Nietzschét az írásban, a Poe-vers alanyát pedig az olvasásban zavarta meg egy ismeretlen
eredető zörej. S ahogy ott a „fekete szív” nem öntheti ki magát a „fekete betőkbe”, úgy itt sem
enyhülhet a bánatos lélek fájdalma a nyomtatott könyv papírlapjait olvasván: a megmagyarázatlan
zaj felidézi az elhunyt kedves, Lenore emlékét. A memóriát, az anyagtalan jelentést tehát a titokzatos
anyagi effektus hozza mozgásba. De éppen a mozgásba hozás képessége a cáfolata a zörej teljes
értelmetlenségének – értelem mindig az lehet, ami az adott jelenlétben (szituáltságban) az érzékelés
eseményeként létesül. S ami a versben létesül, az egy halottra emlékezés aktusa.
Ezen emlékezés pedig – kivételes találékonysággal és poétikai attraktivitással – egy
onomasztikai mozzanattal társul, melyben a halott neve olyan „angyali” szónak minısül („angels
name”), mely immár nem mondható ki jelölıként. Bárhogy vélekedjünk a „mőfordító feladatáról”,
Tóth Árpád átköltésérıl elismerendı, nyomatékosítja e jelölhetetlenséget, az „eredeti” költemény
roppant lényeges mozzanatát, az angyalnévvel szembeállított e világi névtelenséget („…angyalnéven szép Lenórám halva bár / s földi néven senki már.”).10 Az angyalnév – mint a nyelv bábeli
sokféleségét legyızni szándékozó, egyedül a konkrét hangzással közvetítı „angyalnyelvi” elem –
kulcsfontosságú kommunikatív-mediális metafora. A misztikus, hitéletileg-vallástörténetileg számon
tartott, az Újszövetségre hivatkozó „angyalnyelvi” beszédmódnak – melynek most kizárólag
poétikai relevanciájáról-gyakorlatáról esik szó – voltaképpen nincs szemiotikája, azaz nincs jelölı
struktúrája, de mégis van szemantikája és médiuma (jelentése és közvetítı képessége). Ez pedig csak
úgy képzelhetı el egyáltalán, ha e két utóbbi konstans (jelentés és közvetítés) egybeesik, vagyis az
9

Ezzel összefüggésben tartandó, hogy „[a] materialitás annak a történésnek lesz az indexe, hogy a szöveg kiszakítódik
elıre adott történeti összefüggéseibıl, és mint szöveg jut szóhoz, ami azt jelenti, hogy nem tartozik semmilyen konkrét,
meghatározott idıhöz. Ugyanakkor ott látható ezen mediális-anyagszerőség különös teljesítménye, hogy az olvasás ezt a
kiszakítódást mégis e materialitás megnyilvánulásaként (nem) érzékeli. Vagyis a történeti idıbıl kiszakítódása
visszatérést jelent, és ennyiben jövıbeliséget szólít fel vagy meg”. (LİRINCZ 2010, 75.)
10
„[…] the angels name Lenore – / Nameless here for evermore.”
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értelem és a kifelé mondott nyelvi hangzás nem választható el egymástól. S hogy mi számíthat
szavakat képezı beszédhangnak, az a hangzó matéria mőködtetésébıl, azaz jelenlétében hatni tudó
figuratív képességébıl derülhet ki. E képesség már a romantika rousseau-i horizontján a nyelv
teremtıerejével tőnt ekvivalensnek, vagyis eszerint a beszéd (eredete szerint) nemcsak annyiban
különbözött az egyéb zörejektıl, hogy emberi hangszálakkal képezték, hanem annyiban, hogy
kommunikatív célzatú és képességő megszólalásként vált felismerhetıvé. Tehát performatívumként
volt kihallható a környezetbıl. A nyelv mint anyag és mint jelentés itt kölcsönösen teremtik
egymást, egyikük elızetessége sem állapítható meg, ezért a „gége hangjainak” és a tudatnak a
kapcsolata reflektálhatatlan, errıl „nem tudunk elfogadható feltevéseket megfogalmazni”
(ROUSSEAU 1978, 103–107).
A Lenore név („angyalnév”) szólító-performatív kimondása a versben a hangtest és a jelentés
olyan – több mint „kratüloszi” – egységeként kíván fellépni, ahol a motivált szó nem egyszerően
összefonódna valamiképp egy dologgal (egy személlyel), hanem ahol jelentés és közlés egysége
eleve a konkrét vokális közvetítéssel – performativitással – jönne létre, elutasítván az érzéki és a
nem érzéki megkülönböztetését. Így a hangzás médiumának mőködése, a közvetítés performatív
gyakorlata maga lehet az értelemképzés feltétele, velejárója és garanciája, nem pedig egy eleve
adottnak tartott értelem kerülne valamilyen módon átadásra. Föl sem merülhet ekkor, hogyan
„kötıdik” információ a hordozóhoz, mivel az utalás kényszerébıl kiszabadult hangzás eleve üzenı
performativitásként mőködik.11 S az alliterációs-paranomázikus-anagrammatikus-rímelı alakítások
révén a Lenore név hangzása is továbbterjed,12 s e metamorfózisok határozzák meg a nyelv hangjait
intonáló én sorsát, önelbeszélését.
Az áttevıdések sorában a Holló megszólalása (válaszadása) tehát olyan megnyilatkozás,
melybıl nem kereshetı vissza a „feljegyzınek”, egykori gazdájának, a „bús flótásnak” a
szubjektuma és szándéka. A madár úgy viselkedik, mint egy modern rögzítıeszköz, mint egy
gramofon, mely közöl valamit anélkül, hogy ı maga valódi kommunikációba lépne hallgatójával.
Ezért úgy tőnhet, nem közvetíthet üzenetet, monotóniája csupán eredetétıl független anyagi
jelölıként, elszigetelt effektusként kezelhetı. Ezért keltheti a szótári értelem inadekvációjának
hatását. Hangsora az angyalnyelvi kompetencia szöges ellentétének mutatkozik, noha éppen az
angyalnév ríme vagy anagrammája. Lényeges ugyanakkor, a jelek e szikár „materializmusának” – a
forma és az anyag hegelizáló kettısségének és egyúttal összjátékuk technicista megtagadásának –
tapasztalata csak az emlékezetben élı (a könyvek olvasásába révült) alany ideiglenes sajátja. Mint
késıbb kifejtésre kerül, a zárlat – a szó „archivált” anyagának emberi-performatív újramondása –
immár ismét angyalnyelviként regenerálja a hangkészletet, nem tudván menekülni annak
újraképzıdı, a literális illúziókat megtagadó nyelvi-szemantikai erejétıl.
A fenti mediális toposzok szerint tehát a tollát a papíron vezetı filozófus és a bánatára az
irodalomban „írt” keresı költı egyaránt úgy tapasztalta, hogy sem leírni, sem pedig kiolvasni nem
képesek azt, ami bennük él. A kapcsolat a bensıség hangja és a szöveg matériája között mind az
alkotás, mind a befogadás felıl megszakadtnak tőnik. De a kopogás elindította áttevıdések végén a
hang Poe versében mégiscsak olyan beszédként nyilvánul meg, melynek materiális közege

11

„[…] nem arról van szó, hogy valamit elsı lépésben valamiként észlelünk, hogy aztán második lépésben jelentést
rendeljünk hozzá. A jelentés sokkal inkább az észlelés aktusában és az észlelés aktusaként jön létre.” (FISCHER-LICHTE
2009, 195.)
12
„Bámulatos mővészettel szövıdnek a nevermore szó részei a verssorokba, mintha a csonka szótagjai volnának, úgy
zárják le a sorokat a more, az evermore, amelyekre tompa visszhanggal mondja rá a rímet a Lenore, before, yore, shore
szó, […] mikor már tele vagyunk a közelgı ismeretlennek borzalmával, egész rémes mivoltában megjelenik rájuk
válaszként a nevermore.” Elek Artúr cikke felidézi – A kompozíció filozófiájának közlései nyomán – a trochaikus
verslábak ritmusát, melyben az akatalektikus oktameter a katalektikus heptameterrel váltakozik, „az ötödik versben ráütı
módon ismétlıdik, és katalektikus tetrameterben csúcsosodik”. A strófák „elsı sora nyolc ilyen lábból, a második hét és
félbıl – ami igazabban hét és háromnegyed –, a harmadik megint nyolcból, a negyedik és ötödik újra hét és félbıl, a
hatodik három és félbıl”. (ELEK 1909, 146–154.)
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„sohasem” tud, legfeljebb csak látszólag tudott elszakadni a nyelvi értelem anyagtalanságától.13 S a
vers medialitásának elsırendő tétje az így meghatározott-felépített fonotechnikai kompozíció
fázisainak megformálása. Elıbb az angyalnév áthelyezése történik meg a külsı és belsı rímekbe, a
refrénbe olyképp, hogy e folyamat szonorikus deffektje (anyagba hullásának sokkja) következzen be
a gépies rögzítés anagrammatikájával. Majd a refrén madárhangja ismételgeti strófánként az így
felismert és tárolt anyagi jelet (az emberi szólam ellenében), végül a gépies-monoton hang – mint a
nyelvhez tartozó jelentéses közlés – totális gyızelmet arat úgy, hogy szavát a sokáig tiltakozó
személlyel magával mondatja ki. De ez a mozzanat már az emlékezı énhez kapcsolt esemény lesz, s
az elsıdleges narrátor szólamát hódítja meg. Azt követıen, hogy az élı „gramofon” zöreje
dialogikus nyelvi értelemként, egyenesen próféciaként képes kiderülni. Ezért a Holló hangja sem
lehetett pusztán az aktuális érzékelés terében funkcionáló jel, mert az emlékezés nyelvi elızetessége,
temporalitásának tapasztalata az emberi beszéd közegében e matériát is csak mint valamiképp már
jelentéses fejleményt, mint mégiscsak adekvát választ engedi bontakozni.
Ezzel függ össze, hogy a dialógus kétféle (emberi és állati) szólama természetesen kétféle
kommunikatív státus részese. A felidézett én nyelve eleve a „furcsa könyv”, a nyomtatványok
olvasástapasztalatát foglalja magába, tipikusan egy „másodlagos oralitás” terméke (ONG 2010, 11–
12). Míg a Holló fonografikus hordozóként mőködik, az emberi szó följegyzésének és
reprodukálásának szétválasztottsága szerint. E két szólam így akár egy-egy mintapéldája lehetne
azon mediális vélekedésnek, mely egyrészt az írásbeliségben (valamint az általa befolyásolt
beszédben, sıt a tıle deriváltnak vélt nyelvben) a közvetlenség megszőnését, az interaktivitás
gyengülését észleli, s mely másrészt a kommunikáció esélyét is veszni látja a modern médiumok
közbejöttével, a technikailag öntörvényő információáramlással. A párbeszéd tehát az írásbeliség
bővöletében élı (múltbeli) alany és az általa sokáig inadekvátnak értett hangsort ismételgetı gépies
„médium” között zajlik, s tétje a hang és a jelentés, valamint az üzenet és a közvetítés
viszonylatainak alakulása, az e viszonylatokkal prezentált ütközések következménye. S a
fonotechnikai szinten zajló „dialogikus” fejlemények során domborodik ki a szöveg jelentésessége
azon sokat emlegetett transzformációk révén, melyek a Lenore, evermore, nothing more, nevermore
stb. szavak variánsaival jönnek létre.14
E folyamat interpretálásához a visszhang eseményébıl kiindulva vezetnek utak.
A visszhangot elıhívó emberi hangot az ismeretlen eredető zörej emlékeztetı ereje váltotta ki.
A tárgyak mozgása, a függöny lengése és suhogása közvetíti az adott térben a zajt mint félelmetes
tapasztalást. „And the silken sad uncertain rustling of each purple curtain / Thrilled me – filled me
with fantastic terrors, never felt before”.15 A fölidézett beszélı azonnal reagál a „fantasztikus
terrorra”, s válasza jellegzetesen antropomorf gesztusokkal kívánja enyhíteni ijedelmét. Megkísérel
az ajtó mögé látni, s embernek, kései látogatónak minısíti a kopogtatót, bátorítván magát, nem lehet
ott senki más. Úgy tesz, mintha a zajoknak okvetlenül emberi eredete volna („»Sir«, said I, or
»Madame…«”), borzalomkeltı áramlásuk pedig humánus távlaton lenne magyarázható. Tévedése
13

A versritmus értelemképzı lehetıségeihez lásd HORVÁTH K. 2012. A szémikus formákat a zenei anyagtól elválasztó
felfogás gondolatmenete szerint „[k]iindulva a szémikus nyelvbıl elıször elértük a metrikát, mely kevésbé szémikus,
majd a zenét, mely egyáltalán nem az”. (HORVÁTH I. 1991, 123.)
14
Itt említendı a diszkurzív poétikai kutatások vonatkozó jelentısége. E koncepció a beszédhang és dolog
konvencionális kapcsolatához – magát e kapcsolatot is átértelmezve – a szó belsı formáját társítja, miáltal egyrészt a szó
kontextusaihoz, történeti hagyományához (hozzátehetı: anyagtalan emlékezetéhez és temporalitásához) kötıdhet.
Másrészt a szóképzés – a mővészi nyelvhasználat – metaforikájában olyan aktivitást mutat ki, mely az öröklött értelmet
folytatván, magával a jelölés cselekvésével (lényegében egy performatív gesztussal) alkot új jelentéseket. Vagyis a
jelölés aktusának felfogása itt sem marad meg a saussure-i jelkoncepción belül, hanem a humboldti–potyebnyai
elgondolásokra támaszodva, a metaforizációt a szöveg nyelvi átrendezıdésével, a hangalakok ismétlıdéseitszervezıdéseit a nagyobb, narratív egységekkel kapcsolja össze. Így a beszédhangnak például az anagrammatikus
szinten megmutatkozó diszkurzivitása egy mellızhetetlenül jelentésképzı (ezáltal jelenlétalkotó) energiában és
mozgásban mutatkozik meg (lásd KOVÁCS 2004). Ebbıl vezethetı le az észrevétel, miszerint a rím „nem kifejezi az
érzést, hanem kiváltja, arra készteti, hogy hordozóját a tevékeny, »éber« jelenlét felé mozdítsa el. Hogy azt a realitást
keresse, amelyet nem a dolgok látható alakja, hanem a láthatatlannal kiegészülı – a rész lefelé és az egész fölfelé
végtelen – valója, hangzó jelenvalósága vált ki”. (KOVÁCS 2011, 33–34.)
15
„S úgy tetszett: a függöny leng és bíborán bús selymő zengés / Fájó, vájó, sohse sejtett torz iszonyt suhogva jár…”
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kiderülését követıen kiejti azt a szót, azt a nevet (Lenore), mely szerinte angyalnéven hívja kedvesét,
aki e világi nyelven névtelen, mivel ebben a nyelvben mint jelrendszerben (azaz egy olyan nyelvben,
mely jelrendszer) utalhatatlan és megszólíthatatlan. Az „angyalnévvel” így egy olyan közlés kerül
elı, mely a fikció szerint eleve kívül áll az iménti kétféle megnyilatkozási formán: mind a
másodlagos oralitás, mind a rögzítırendszerek informativitásán. S a párbeszéd, mely ezután az
angyalnév hangzását sokszorosan körüljárva következik, magát a romantikus poézis természetét
prezentálja abban a tekintetben, hogyan jön létre a hangzó értelem mint értelmes hang az írásbeliség
és a gépi technizáltság közegeivel szembesülı nyelvben.

Hang és visszhang: a név suttogása és a médium mormolása
Az angyalnév suttogó („whispered”) kiejtése mormoló („murmured”) visszhangot kelt. A visszhang
a nyelv hangzó anyagiságát ismétlı-visszamondó történés. Vagyis a térkörnyezet „morajlása” –
mely technikailag a jelek jelként érzékelhetı kikülönítését, egymáshoz viszonyítását lehetıvé tevı
háttérzajlás lenne16 – a fikció szerint a suttogást ekhózva jön mozgásba. Az éjszaka a név
kimondásáig mélységes – mélységesen romantikus – „csendben” volt („But the silence was
unbroken, and the stillnes gave no token, / and the only word there spoken was the whispered word,
»Lenore!« / This I whispered, and an echo murmured back the word, »Lenore!« – / Merely this, and
nothing more.”17). Nem véletlenül hat literátus füleknek kísértetiesen az esemény, melyben a
médium morajlása nem háttérzaj egy jelöléshez, hanem paradox módon maga a csendbıl kiváló
információ. Vagyis nem a hangzó jelölık egymáshoz viszonyítása, különbségük érzékelése képezhet
ekkor valamilyen jelentést, hanem jelenlétük cselekvı módja: az emlékezés jelentı múltbeliségének
„anyagi” folytatása.18 A tökéletes csend szinkrón térbeliségében az újólagos emlékezés temporalitása
juttatja szóhoz az angyalnevet, melyet (szemiológiailag aligha elfogadhatóan) a morajlás mint
visszhang képes – horribile dictu – közvetíteni, a jelképzés minden bináris logikája ellenére.
Hogy a suttogás visszhangja – az üzenetnek és materiális közvetítésének azonosságában – a
médium mormolása, aligha túlértékelhetı fejlemény. E fonotechnikai mozzanat ugyanis
nyomatékkal a nyelv hangzó anyagiságára tekintettel oldja szét és múlja felül a közvetítés
szemiotikai funkcióját, mégpedig úgy, hogy ez utóbbit egyedül az írásbeliség („curious volume”)
keretei között érvényesülınek ismerteti fel. A szöveg azt a szemiológiai mozgást, mely a jeleknek
önnön közegükbıl történı kiválásán-elkülönbözıdésén alapul, csakis a furcsa könyvek literalitására
támaszkodó érzékelésmód velejárójaként mutatja fel. Ezen érzékelésbıl szakad ki a narrátor az
angyalnév kimondásával, hogy az utolsó strófában (immár a felidézı narrátor szólamába oldva)
végleg szembesüljön a beszélt nyelv alapvetıen másféle mőködésével. A beszédet figuráló
metapoétika a visszhangot mint nem szemiotikai jelenséget vezeti fel, azaz mint a médium eleve
(nyelvhez tartozón) jelentéses, nem pedig jelöléssel informáló-kikülönülı hangját artikulálja. Az
angyalnév ismétléseként tehát, melyre viszont a Holló gramofonszerően rögzített szava fog rímelni.
A rím – és persze a hangzó összecsengések több formája – a beszéd anyagiságának olyan
történése lehet, mely könnyő és „démonian” veszélyes átjárót biztosít a befogadásban az írás
látványához. A rímhez bizonyos esetekben közel álló alakzat, az anagramma például – ahogy
elnevezése sejteti – már az írás közegére tekintettel, lényegében a betők cserélhetıségére
hagyatkozva képezi grammatikailag levezethetı változatait, hogy a „legkisebb” nyelvi egységek
16

„[…] akárhogy is értjük a kommunikáció sokat vitatott tényezıit, fizikai jelek – »nem-hermeneutikai« kontextusban –
mindig is csak egy kód közbejötte és az úgynevezett fehér zaj morajlása után vagy ennek következményeként lesznek
érzékelhetık vagy elgondolhatók. […] a médiaelméletek ökonómiája a maga részérıl is nem kis mértékben látszik
hozzájárulni a nyelvi és a technikai kódfogalom különbségének az elmélyítéséhez: úgy tőnik ugyanis, hogy éppen az
informatikából kölcsönzött fogalmak konjunktúrája az, ami eltávolítja a »tényektıl« a médiaelméleti kommentárokat. Ez
a zajfogalom sikertörténetében máris kimutatható: a zaj elméleti megközelítésmódjai leginkább talán az esztétizáció és a
retorikai lebontás ellentétes útvonalai mentén differenciálhatók.” (HALÁSZ 2011, 515.)
17
„Ám a csend, a nagy kegyetlen csend csak állott megszegetlen, / Nem búgott más, csak egyetlen szó: »Lenóra«, – halk
sovár / Hangon én búgtam [whispered]: »Lenora!« s visszhang kelt rá [echo murmured] halk, sovár.”
18
Emlékezés, üzenet, „morajlás” és hang további összefüggéséhez lásd LİRINCZ 2002, 137.
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mint szegmentált jelek kombinációjából építkezzen. Az anagramma („visszaírás”) sokkal inkább a
látható nyelv játéka, semmint a hallhatóé. Hogy a Holló monotóniája az angyalnévbıl eredeztethetı
szavak (evermore, nothing more, nevermore stb.) hangzó ríme és ugyanakkor kissé elkoptatott
anagrammája egyszerre, azzal a szöveg az élıbeszéd és a grafémikus rögzítés olyan relacionálásába
bocsátkozik, mely mind a hangzás hallgatása, mind pedig az írásjel rekapitulált látványa felé
elmozdíthatja a befogadás figyelmét. A vers fonotechnikáját – a nyomtatványok nyelviségének és a
károgásnak dialógusba állításával – ezzel megkísérti a betők informatív konstellációja, nyelve
mintegy alászáll a „plútói mély, vad ár” grammatológiai örvényébe, végül azonban a beszédszerő
kommunikativitás megkerülhetetlenségéhez érkezik. S hogy e temporális távlat megnyitásának ára a
szépség és a halál összekapcsolása, az romantikus horizonton valóban közhely. E kifejletet egy
kísértetiesen eleven archívum és a nyomtatványaiból feltekintı olvasó párbeszéde eredményezte,
megsemmisítvén a reményt, melyben – ahogy a magyarra fordítás leleménye fogalmaz – az
írásokban gyógyszert, „írt” keresı kérdések szemiotikája még bízott.
S az elsı kérdés, melyet a múltban beszélı feltesz a szobájába lépı, Pallas szobrán
elhelyezkedı Hollónak, az elıbbiekbıl következıleg – a váltást kiélezve – megint csak onomasztikai
jellegő, a madár nevét tudakolja. S a választ – az angyalnév funkciót immár elszántan tagadva –
névjelként akarja érteni, annak denotatív érvényét latolgatja, keresni kezdi jelöltjét, s persze csalódik
várakozásában. Holott a válaszban nem az lesz a fontos, hogy az nem név, hanem az, hogy
egyáltalán nem is jel. Éppen annak ellenére nem, hogy a rögzítırendszerekben tárolt matéria, az
eredetétıl elválasztottságára hivatkozás szemiológiai szemléletében ragadva, elıször szükségképp
csak jelnek mutatkozhat. S bár a narrátor mindezt felismeri, s nem tekinti a párbeszédet egy valódi
kommunikáció történésének, mégis – könyveket olvasó, jó literátusként – valamilyen információt
vár, mely a tárolt jelekbıl (a papírlapok betősoraihoz hasonlóan) kivehetı lenne. Úgy fordul a
Hollóhoz, mint egy szimbolikus nyelv hirdetıjéhez, a titkok tudójához, akitıl egész további sorsa
függ. S akkor döbben rá teljes mértékben, hogy a madár szava igenis adekvát, sorsdöntı értelemmel
érkezik hozzá, amikor végül kiszabadul a grafémizált szemiológia fogságából, s a szó angyalnévként
jelentéses (beszédszerő) mivoltát lesz képes érzékelni. Amikor nem a szó konkrét (hozzáférhetetlen)
okának, hanem nyelvének üzenetét hallja ki a károgásból. Ettıl kezdve nem az egykori gazda
föltehetı szomorúsága és madarának betanított utánzása, hanem – metaforikusan – a közvetítı
„technikai” apparátus „lelke” (matériájának szelleme) és kiejtett hangja esik egybe immár: „spoke
only / That one word, as if his soul in that one word be did outpour”.19 Egyre rémisztıbben adódik
elı a közlemény voltaképpeni relevanciája – „beszédének” egy olyan jelenlétet „elıállító”
képessége, mely a kérdezı reményeit hordozó szubjektivitással radikálisan szembenálló „igazságot”
mondja ki.
A Holló szava ezért e folyamat révén nem szemiotikailag, hanem „angyalnyelviként”, a saját
jelenlétét alkotó figurációként, performatív cselekményként, azaz ítéletként válik felfoghatóvá.
A lírai én megtanulni kénytelen e szót annak retoricitása szerint hallgatni. Tapasztalja, hogy az általa
invokált szólításra érkezı válasz annyiban lehet mégis, minden látszat ellenére, tragikusan adekvát,
amennyiben recitálása felszólító performatívumként kényszeríti ki meghallását. S e kísérteties hang
retorikai olvasása (hallgatása) ezúttal is három olyan alakítás összjátékából jön létre, melyek immár
közkeletőek a hasonló poétikai fejlemények vizsgálataiban: a gépies (nem emberi) beszéd, a hordozó
közeg megszemélyesítése (prozopopoeia) és megszólítása (aposztrophé) (KULCSÁR-SZABÓ 2005,
200).

Idegen hang, memória, tárgyiasság
A felidézett múltbeli én eleve sikertelennek tartható kísérlete fájdalma orvoslására a felejtés, mely itt
jellegzetesen az idıtapasztalat kiiktatása akar lenni. Lenore alakjának a memóriából törlését egy
önmegszólítás vezetné be, mely felejtésre bíztat, de természetesen erre is „soha már” a válasz. Hogy
19

„[…] egyedül e / szót tagolta, mintha lelke ebbe volna öntve már […]”
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az önmegszólításra nem az invokált alany, hanem a Holló válaszol, meglehetısen nyers megoldás,
de pregnánsan jelzi a beszéd, a nyelv megszállásának újabb állomását. A múlt felejthetetlenségének
tapasztalatát pedig egy jövıhorizont felnyitása követi. A madár megszólítása ekkor már a „próféta”
elnevezést használja, jövıbe látónak tételezi a hívatlan vendéget,20 aki viszont a gyógyulás és a
zárásban ismételten angyalnevőnek emlegetett Lenore viszontlátása reményét egyaránt megtagadja.
S az angyalnév e második elıkerülésekor (16. versszak) bizonyul a Holló végleg (negatív)
„prófétának”. A madár újfent a hívórímként szereplı Lenore szóra rímelteti a nevermore névmást,
majd a két szó a vers végén bokorrímben találkozik. A fonotechnikai folyamat ezzel céljához ér: az
állati zaj nemhogy jelentésesnek, de egyenesen próféciát rejtınek (nyelvi hatalomnak) mutatkozik.
Nincs szó arról, hogy a névmás értelmetlenné vált volna azért, mert a károgás anyagiságába hullott.
Csak azt az értelmet tagadja meg, mely egybecsenghetne a beszélı intenciójával-elvárásaival.
E tagadás olyan jelentést közvetít, mely teljes mértékben e szubjektum akarata ellenére érvényesül.
A bekövetkezı nyelvi esemény így nem az én teremtettjeként, hanem ellenére következik be.
A tárgyias vagy „objektív” lírának a második modernségben teret hódító nyelvezetére lesz
majd jellemzı mindennek konstatív szintő kifejezıdése. E poétika kialakítja a dikciót, mely immár
nem tudja akadályozni „az idegenséggel összekapcsolódó lét” általa történı feltárulását, sıt annak
közege lesz, historikusan elılegezvén a „dolgok alapjaiban nyugvó” nietzschei énformát, annak a
„beszélı szubjektum számára kisajátíthatatlan” értelemtörténéshez tartozását (KULCSÁR SZABÓ
1996, 101). Hogy ez a fejlemény a felejtésre képtelenné váló – és ezáltal egyetlen szó anyagához
kötött – alanyiságban megy végbe, ezúttal olyan kiszolgáltatottságot mutat, mely a beszélıt
fokozatosan megfosztja nemcsak a világot értelmezı romantikus kreativitásától, de saját szavaitól is,
hogy énjével harmonizáló nyelvétıl a gépies beszéd refrénjét kimondva vegyen búcsút.
A zeneiség pedig így lesz hang és értelem immanens egységének olyan közvetítıje, mely egy
másik, az idegen szó jelentését írja be a szubjektum önismeretébe. Ha a lírában az „ittlét egyszer
csak zenévé változik” (STAIGER 1951, 47), miközben éppen a visszhang kapcsán válik kérdésessé, ki
beszél, akkor a zeneiség – éppen az emlékezés szokásos önfenntartó gyakorlatával szemben – az
addigi határokon kívülre kerülés tapasztalatát hívhatja életre az énben (PALKÓ 2004, 18).
A záró versszakban a Holló démonként ül Pallas szobrán („And his eyes have all the seeming
of a demon’s that is dreaming”), szavának hangzó anyaga, ítélete, mozdulatlan és előzhetetlen
testiségbe fordult. Nem a látomás, hanem a látás közegében. Nem vízióként felléptetve, hanem
konkrét érzéki tapasztalásként. Azzal, hogy a várt segítı prófécia végül ellenségesként, vagyis
átokként jelenik meg, végleg lezárul a beszélı számára a személyes kiút lehetısége.21 Abban a
pillanatban, amikor a Holló fétisként (totemként) vált felismerhetıvé a bölcsesség (!) szobrán, s
mintegy annak része lett, mind a felidézett alany hangja, mind pedig a károgás szava eléri a felidézı
én szólamát, és annak hangján szólal meg. A két idısík verbális szinten egybeolvad, az én nyelvének
immár beteljesedett megszállása nyomán. A beszélı tudomásul veszi sorsát, kiejti a démoni
próféciaként értett szót, mely ekkor már idézıjelek nélkül szerepel, így hódol meg az íráskép is a
hangforrás hely- és személycseréjének, jelenbe helyezıdésének szemantikája elıtt. Az idegen zörej
sokáig megfejtetlen üzenete a saját hang jelentésévé lett, a károgás átvett anyagával artikulálván a
sajáttá lényegült nyelv értelmét.
Az emlékezés ezáltal egy belsıvé tétel („Er-innerung”) ismert mnemotechnikai folyamatát is
elıadja, melynek tárgyias-nyelvi befolyása ezúttal a beszéd idegen-archivált közegébıl éri el az
emlékezıt. A hatáskeltés e képességével az archívum megszőnik puszta tárolónak lenni, melybıl
egy szubjektum érdeklıdése venné ki az információkat, ehelyett inkább az átvitel irányítása jellemzi.
„A diskurzus tényeit az archívum általános elemében analizálni annyit tesz, hogy messze nem
dokumentumok (egy rejtett jelentés vagy egy konstrukciós szabály dokumentációi), hanem
momentumok módján dolgozzuk fel ıket […]” (FOUCAULT 1999, 180). Így lendülhet itt mozgásba az
20

„Prophet”, Tóth Árpádnál: „látnok”.
A vers újabb hazai értelmezése az elátkozottságot, a kárhozatot – az interpretáció két útjának, egyrészt mint kezdettıl
fogva adott állapotnak, másrészt mint folyamatnak a bejárását követıen – úgyszintén metapoétikai szempontból közelíti
meg. Összegzése szerint Poe az olvasót egy utazáshoz invitálja a kárhozattól uralt világba, de nem felejthetı, hogy ez
egy költıileg megalkotott világ. (KÁNTÁS 2012, 1–20.)
21
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emlékek egyetlen „momentumhoz” kötött recitatív elıhívása. S a veszteség szubjektív feldolgozása,
a „gyász munkája”, melynek része a halottal folytatott beszélgetés (Lenore megszólítása), szintén
kiszolgáltatottja lesz a dokumentaritásától elváló közegnek (vö. SOMOGYI 2005, 212-227). Az
emlékezésbe avatkozó archívum valóban gépszerően mőködik, mely kutatója számára az öröklétre
berendezkedınek látszik, ırizve a horatiusi „monumentum aere perennis” elvét. Csakhogy a
végtelenítés (tagadó)szava az emlékezı olyan saját szava lesz, melyet nemcsak önnön sorsára ért, de
amelyet visszavonatkoztat a mozdulatlanul gubbasztó madárra. S e produktív szövegesítés
folyamatában lesz a nevermore költıi szóvá, így mőködhet archiváltsága sajátos poézisként, egy
gépi adat irodalmiasításaként. A lejegyzés médiuma ezzel persze akár „misztériummá” is válhat a
kommunikáció modern-materialista teóriái elıtt, melyek óvnak attól, hogy az archívum „fétissé”
váljon, mint az elvesztett valóság helyettesítıje (LACAPRA 1985, 12). De Poe versében nem az
emlékezet és a történeti megértés, hanem éppen annak technológiája (mint örökkévalóságának
szuggesztiója), vagyis a kultúra materialitásának „ördögi” ereje rögzül mozdulatlan fétissé Pallas
szobrán. „Poe egész költészete voltaképpen úgy jelenik meg, mint szenvedélyes kitárulkozás annak
révén, ami elvben nem az én.” (KARÁTSON 1994, 197–198.) A szöveg nyelve látszólag az archiváló
testtel (totemmel) együtt íródik, de befejezésével a fétis lesz a romantikus beszéd és költészet
bennefoglaltja, éppen saját szavának narrátori újrakimondása által. Némileg engedve a materiális
technicizmus vulgáris metaforikájának – s ezzel elismerve a vers bizonyos stiláris popularitását –,
megállapítható, a Holló (a gramofon-archívum) „vámpírként” viselkedett, a múltbeli én vérét szívta
(„»Take thy beak from out my heart«”22), az emlékezı pedig átesett ezen a halálos beavatkozáson.
De mégsem nyelte el ıt a fenyegetı archívum anyaga: az „unheimlich” rettenet végtelenségének
szuggesztiójában megırizte lelke és szelleme nyelvi (szembenézı) máslétét, noha romantikus ön- és
világértésének immár kiiktathatatlan tapasztalata lett a végzetes találkozás a Holló alakjában
berepülı „Drakulával” (DERRIDA–ERNST 2008).

A nyomolvasás kudarca – a beszélı gép látványa
A nevermore szó akkor akasztja meg a kérdések sorát (s fejezi be a költeményt), amikor az én
számára sem tagadható tovább, nem valamilyen rejtett jelentés hangjele a Holló károgása, hanem
maga a releváns felelet. Anyagának nincs hozzáférhetetlen (távoli) szemantikai mélysége vagy
szimbolikája, mert ı maga a válasz, mely végül a kérdezıtıl kimondva lesz része az emberi
nyelvnek. Az én szájából magának az ént teremtı nyelv médiumának az üzenete szólal meg.
Informativitását tekintve ezzel „technikailag” egy ahhoz hasonló prófétáló helyzet állt elı,
mint amelyben a romantikus elgondolás szerint a költı Isten szavát lenne képes kimondani. A költıpróféta e nézetben tudvalevıleg szintén médium, az isteni szó közvetítésének közege. Azt a jelentést
adja tovább, mely ekvivalens mondásának anyagával (a természettel). A technikán nem, de
epifánikus modalitásán nyilvánvalóan változtat, hogy Poe versében az isteni természet helyébe egy
prófétáló fétis, egy rikoltozó totemállat lép, bár nem véletlenül a modern (a 19. század közepén még
nem létezı) rögzítéstechnikai eszköz funkciójában. Talán nem véletlen, hogy e kommunikatív
törésnek, a technológia eluralkodásának a veszélyérzete egy démonizált távlaton irányítja a
figyelmet az üzenet addig elhanyagolt közegére. A humanista írásbeliség szemiotikájának elvesztése
„sohse sejtett torz iszonyként” megy végbe: a madár szava ördögi átkozódásra használja fel az
angyalnév kommunikatív képességét.
Ez pedig csak úgy lehetséges, ha a szöveg érvényteleníti a sémát, miszerint a kommunikáció
három fázisa (kibocsátás – továbbítás – vétel) közül a középsıben nincs jelen az értelem.
Ellenkezıleg, itt a nyelvbe ágyazódó továbbítás rendelkezésre bocsátja (megteremti) azt a „kódot”
is, mely a „jelet” mint információt képes tartalmazni. Ez a „kód” természetesen nem a „metafizikai”
távolságú archiválás sajátja. S éppen így jöhet létre az „elırejelzés” és a projektivitás tapasztalata, a
jövıre vonatkoztatás, a jóslás értéke (ARANGUREN 1993, 203), a prófécia. Valamint ha
22

„»Tépd ki csıröd a szivembıl!«”
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szemiológiailag még elfogadható, hogy „ahol zaj van, a vett jel nagyobb információt hordoz […]
mint a továbbított jel”, akkor ebbıl következıen a feladó és a vevı kapcsolatában alapvetı
„bizonytalanságok”, azaz befolyásolhatatlan történések lépnek fel. Vagyis a jel magába foglalja
(olvasztja) a zörej egy ellenırizhetetlen tartományát. A közlemény közvetítésének leírása ezért ez
esetben kénytelen a „helyes” dekódolás fenntartása érdekében a „viszonylagos entópiaként”
meghatározott „ekvivokáció” (Shannon) fogalmát és eljárását bevezetni (WEAWER 1993, 204–205).
A bizonytalanságok, befolyásolhatatlan történések aránya azonban teljessé válik az „entrópia” olyan
fantasztikus (kétségkívül költıi) maximalizálásánál, melynél a jelek maguk képezik a zajlást
(morajlást). Ezzel maga a bizonytalanság – mármint a küldı és vevı „helyes” kapcsolatának
ellenırizhetetlensége az információ „adekvát” jellegét illetıen – válik a kommunikáció alapjává.
S ebben a birtokolhatatlanságban tőnik el az informativitás technikai-kódszerő meghatározottsága,
hogy átadja helyét a nyelv mondásának.
A költemény a nyomtatványok lapozgatásának – a látható nyelvre hagyatkozásnak –
emlékével indul, s a totem jelenbéli látványával, szavának alanyi artikulálásával fejezıdik be. A
beszélı ugyan megkísérli visszacsatolni szólamát az íráshoz, nem is akármihez, hanem az Írásokhoz
(„van balzsam Gileádban?”23), természetesen sikertelenül. A Holló el nem repül „soha már”, vagyis
mondása saját lényének-testének jellemzıje is lesz. Az egykori hang jelenbe lépı hódításának, a
refrén narrátori újrakimondásának fonotechnikája a vizualitás és a beszéd együttes jelenvalóságába
torkollik.24 A zörej okából a „prófécia” testi-térbeli mementója lesz. S a szobor látható képe feloldja
az addigi megkülönböztetést a terror fantasztikuma és realitásként tapasztalása között. A szoborbaképbe figurált „iszony” nem gyengül azáltal, hogy mőalkotássá formálódik, ellenkezıleg, e történés
felerısíti és multiplikálja a borzalmat (BOHRER 1970, 34). A totemisztikus tárgyiasítás a terrort
kivonja annak korábbi vizionárius-hallucinatórikus közegébıl, s érzékelhetı konkrétumában teszi
felfoghatóvá. Realitássá teszi a szürrealitást a környezı dologi világot konfigurálva, térbeliségének
kézzelfogható-érinthetı rettenetében.
S mivel a Holló egy élı apparátus, szavának gépiessége pedig az emberi mondás
elevenségébe vált, ezzel a mechanikus és az organikus érzékelés különbsége is elhalványul.
A modern mediológia a mozgóképet jellemzi majd úgy, hogy benne a mechanikus nemcsak
organikusnak tőnik (MCLUHAN 1994, 432), hanem minden organikus mechanikussá lesz, a
természetnek egyfajta protézisévé válik, ahogy az napjaink horrorfilmjeinél is megfigyelhetı.
A gépiesség, az átokformulába rögzülı beszéd mint nyomatékkal anyagilag-mediológiailag
inszcenált-poetizált jelenség ezért szinte apokaliptikus hatásúvá válhat. A mitopoétika ezáltal
médiumtörténeti relevanciát nyer, ahogyan egyébként a medialitásteóriáik szeretik elıhúzni a
romantika archívumaiból a modern feljegyzırendszerek technikáinak leírásához szükséges elemeket
(KITTLER 1986; HAUPT 2005; ANDRIOPOULOS 2006). És éppen így, a Holló gépnyelvét hallva és
mozdulatlan testét látva történik meg a jól ismert szuggesztivitással a versben a régi (a felidézett)
szólam áthagyományozása, az egykori hangnak a mostba érkezése, a jelenben felcsendülésefolytatása.
Mindez tovább mélyíti a tapasztalást, hogy a beszéd és a beszélgetés ezúttal is szembekerül a
jel és a jelölés fogalmai szerint értett nyelviséggel (FEHÉR M. 2001, 110–124). Ahogy a Poe versében
felidézett beszélı sem tud mit kezdeni a nyelv általa szemiotikailag tekintett, ám ekként
megközelíthetetlen megnyilvánulásával. Amíg a hang érzéki jelenségét és annak jelentését két
különbözı dolognak fogja fel, vagyis egy eszmei jelöltre és annak szonorikus jelölıjére bontott
kettısség szerint kérdez, addig azt hiszi, a hallott hangsor mögött egy eleve adott jelentés (titok)
rejlik, melyet a monotónia reprezentál. S a beszéd hangzására (mint a médium anyagára) épülı
fonotechnikai kompozíció éppen e nyelvszemlélet tagadása lesz.
A romantika történetiségének „utólagos” feltárulásához említendı, hogy a 20. század
beszédcentrikus elméleteire köztudottan a nem szemiotikus nyelvfelfogás lesz határozottan jellemzı.
Az e tekintetben is joggal kiemelt wittgensteini teóriáról például elmondható, hogy benne „[a]
23
24

Vö. Ter 37,25 és Jer 8,22; 46,11. A szöveghely vitájához lásd DÁVIDHÁZI 2011, 295–309.
Kép és hang viszonyához lásd BUTTE–BRANDT 2011.
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jelentést használatnak látni annyit tesz, mint a nyelvet beszédnek látni” (NYÍRI 2002, 208). A nyelvet
úgyszintén beszédként értelmezı Heidegger pedig gyakran „hoz föl példa gyanánt az élı beszédre
olyannyira jellemzı csonka mondatokat, elliptikus szerkezeteket. […] A Lét és idıben elıszeretettel
jelennek meg kulcspozícióban vonatkozó- és kérdı névmások, határozószók, módosítószók (als-was,
woraufhin, jetzt-da, damals-als, dann-wann, um-zu), egyszóval minden, ami nem szubsztantívum,
nem fınév”. (FEHÉR M. 2008, 33.) A nevermore névmás hasonlóképp, jelentésessé prezentált
beszédtöredékként avatkozik be egy íráscentrikus nyelviségbe révülı grammatikába-szintaxisba,
néma olvasása így hallhatja meg e közbeszólásokat. Számítva a belátásra, miszerint: „az irodalmi
szövegek olyan szövegek, melyeket olvasás közben az embernek hangosan hallania kell – még ha talán
csak a belsı füllel is –, melyeket az elıadás során nem csupán hallunk, de bensıleg együtt is
mondunk.”25 (Tóth Árpád vitatott „soha már” formulája e tekintetben is találónak nevezhetı.)

Fonotechnika és posztszemiotika
Ahogy a médiumtörténetek a fentebb látott módon nemegyszer a mitopoétika egyfajta átíródásának
tekinthetık, s a modern feljegyzırendszerek technikáinak jellemzése gyakran a romantika
archívumainak segítségével megy végbe, úgy a Poe-vers szövegének, kulcspozícióba helyezett
refrénje ismétlıdésének mint a jelentést közvetítı eseménynek a létrejötte szintén egy romantikus
alakítás esetében engedi meg (vagy teszi szükségessé) mindennek – a jelentésnek, a közvetítésnek, a
nyelvi eseménynek – vonatkozó, modern elméleti áttekintését. Annál inkább, mivel ezen áttekintés
„utólag” úgyszintén a költeménybe íródottnak tekinthetı, így mellızhetetlen mozzanatokkal járulhat
hozzá a színre vitt dialógus értelmezéséhez. Dióhéjban reflektálható tehát egy elmélet- és
recepciótörténeti folyamat, mely nagy vonalakban a költemény immanens formai alakulásrendjével
korrelál. Megkockáztatható, a versbéli fonotechnika említett fázisai a nyelvszemléletnek és az
irodalmi interpretációnak a szemiotikaitól a posztszemiotikai periódusba tartó váltásával
jellemezhetık. S fordítva, e változás mégoly rövid felidézéséhez is hozzájárulhat a vonatkozó lírai
fejlemények egymásutánja, mint a felvillantott elméleti tendenciák leírásának romantikus
formanyelvi analógiája.
Amennyiben tehát a szemiotika meghaladásának elmélettörténetére (voltaképpen egy
befogadástörténeti folyamatra) irányul a figyelem, akkor a mondott ekvivalenciára a
strukturalizmussal, illetve annak kritikájával kezdıdıen lehet rámutatni. A mőalkotásnak mint
kódok összességének a felfogása ugyanis itt kétségtelenül a nyelv literális karakterének
kidomborítását eredményezte, illetve maga is abból alakult ki. A beszéd mint hangzás pusztán az
úgynevezett „fonetikai szint” bennefoglaltja lett, mely egyéb morfológiai, szintaktikai stb. rétegekkel
összjátékban járulhat hozzá az esztétikai hatáshoz. Jellemzı, hogy a stilisztika, a tropológia vagy a
retorika a „mélyszerkezetekre”, a szintaktikai, szemantikai és pragmatikai szintekre mintegy
rárakódott összetevıknek minısült (BEKE 2004, 150), csakúgy, mint a narráció vagy az
intertextualitás. A mőforma ilyenformán egy grammatika függvényének bizonyult, közismerten
implikálva a nyelvi jel saussure-i jelentıre és jelentettre bomlását, ahol jelentın a hang, jelentetten a
kódjaival mőködtetett fogalom értendı. A hang ezzel teljesen elszakadt beszédszituációjától, így a
szövegértelem (és az esztétikai hatás) a jelölı alakítások teljesítményévé vált: a jelentéstételezések
attraktív mozgásáé, kombinációinak összetett megformálásáé. S bár a jelölés önreferencialitásának
tézise hozzájárult a nyelvi elızöttség elfogadásához, a formálás hangsúlyozottan „modellálónak”,
ilyenként immanens szerkezetőnek tételezése a kompozíciónak, nyelvének és befogadásának a
jelenlét-tapasztalatát szorította háttérbe.
A Poe-vers beszélıje ilyen „strukturalista” nyelvszemlélettel kezdi kérdezni a Holló nevét,
ottléte okát, s hozza elı a mitológiai kódot Plútóval, mely kódolást lebontja (ritualizálja) a
bölcsességgel, Pallasszal. A madárhanghoz megkísérel olyan „vigasztaló” narratív modellt keresni,
25

Hans-Georg Gadamer megállapítását a Zwischen Phänomenologie und Dialektik (Versuch einer Selbstkritik) címő
írásából idézi és interpretálja FEHÉR M. 2008, 36.
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mely a károgást – az angyalnév anagrammáját – fenyegetı idegenségébıl szubjektuma
fenntartásában segítené. Nem a „parole”, hanem a „langue” nyelvének, „mélyszerkezetének”
szemiotiájában bízva tartja irrelevánsnak a kapott válaszokat („Though its answer little meaning –
little relevancy bore”). E véleményét a mondásnak („utter”) egy merıben lexikai minısítése, a „szóés igetár” keveslésével erısíti meg. „»Doubtless«, said I, »what is utters is its only stock and
store…«”. Holott elég csak emlékeztetni arra a belátásra, mely szerint a nyelv „nem mint
grammatika és nem is mint szótár, hanem mint a hagyományban mondottak megszólalása képezi a
voltaképpeni hermeneutikai történést, mely egyszerre elsajátítás és értelmezés”. Ezzel
összefüggésben „[a] megszólalás nem azt jelenti, hogy második létezéshez jutni. Az, amiként valami
megmutatkozik, ennek a valaminek a saját létéhez tartozik”. (GADAMER 1984, 329.) S a Hollónak,
az eleven archívumnak a mechanikus hangja ekként bizonyul majd a nyelv egy gondolatának.
E tendencia már csak azáltal is érvényesül, hogy e monoton válasz maga sem engedélyezi a
recepciófüggetlen értelmezést, így a kérdezı egyre inkább arra a felismerésre kényszerül, hogy a
hallott hang nem egy semleges médium közömbösíthetı jelzése, nem egy véletlenül becsatlakozó és
bármikor kikapcsolható csatorna közbeszólása. Valamint nem titkos szignifikáció, nem a valahonnan
érkezı rejtett és megfejtendı információk hordozója. Vagyis kell lennie a refrénben valaminek, ami
jelenlétét mint egy adódó világ értelmét szólaltatja meg, ami nem pusztán távolról érkezı és
„eredeti” tartalmát vesztett közlés, s aminek révén a hallott zörej értelmes szóként érvényesíti magát.
S az addig zártnak érzékelt struktúra ezzel megnyílik, a felidézett én egyre fogékonyabb lesz –
fenomenológiailag fogalmazva – a „sematizált látványokra” vagy – recepcióesztétikailag
fogalmazva – az „üres helyekre”. Egyúttal pedig egyre inkább kiszolgáltatja magát annak az
aktualitásnak (idıiségnek), melybe jelenléte ágyazódik („a madár szeme izzott, szívemig tüzelve
már”), s ez a hatás minden addigi mértéket meghaladóan szabadítja fel képzelıerejét, látomásait.
(„Ekkor, úgy rémlett, a légnek sőrőjén látatlan égnek / Füstölık s a szınyeg bolyhán angyaltánc kél
s muzsikál”.) De mint látható volt, a szürrealitás bármilyen elszabadult asszociativitása e szinten is
alul marad a „realitással” szemben, s a madár testének totemisztikus ottléte megfékezi, sıt letiltja az
imagináció csapongásait.
Amikor pedig a vers ezek után visszacsatlakozna a szimbolizáló képzelıerı látványaitól –
egy mózesi–jeremiási idézettel – az írásokhoz („van balzsam Gileádban?”), az már egy
„dekonstruktív” fordulatként lehetne számon tartható. A beszélı az írásban keres pharmakont, hogy
a borzalmas refrént, a felejthetetlen (törölhetetlen) hangot hatástalanítsa. A Holló hangsora így a
nem elıhívható létezıre hivatkozás kudarcának tételezıdhetne. Vagyis olyan jelentéstelen jelnek,
mely teret adna az „écriture” mintájú helyettesítések játékának. A hangok iterabilitásának az
írásjelszerő nyomok szóródásaként végbemenı deszemantizálása – a transzcendentális jelölt örök
távollétét implikálva – a jelentés végzetes ittlétét hárítaná (felejtetné) el. De éppen ezzel a gesztussal
fejezıdik ki – immár egy hermeneutikai belátáshoz érkezve –, hogy felejtés (törlés) csak a
megjelenı nyomhoz tartozhat, s a disszeminatív jelszimulálások mővelete legfeljebb az írás
közegének a játéka lehet.26 De az izgatott narrátor az írást citálva is nyomatékosan mondást vár („tell
me truly, I implove – / Is there – is there balm in Gilead? – tell me – tell me, I implore!”), és azt is
kap: „nevermore”. Az írás ezzel olyan közegnek bizonyul, mely a beszédet saját szövegén átvezetve
téríti vissza hallgatható hangzásához. Ezzel a költemény a beszédhang és feljegyzése reflektált
különbségét poetizálja olyan összjátékká, melyben jelentésnek és rögzítettségének nem a végletes
szétválása, hanem éppen összetartozása válik materiális tapasztalattá.

26

Az írás „elsı megközelítésben a felejtés, a bevésett jel, a hiány és a halál trópusa, a beszéd-írásnak azonban másfajta
kapcsolata is lehetséges. A posztkoloniális kontextusban például az írás a logocentrikus hagyomány átpolitizált
változatában a hatalom, a törvény, a tilalom, a személytelenség és a halál trópusa, a személyes jelenlét által nem
garantált, megmerevedett jelentés eszköze.” (BÉNYEI 1997, 107–108.)
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Fonotechnika és hangköltészet
A hang irodalom- és kultúratörténetét – fıleg annak „másodlagos oralitása” tekintetében –
közismerten a könyvnyomtatás elterjedése befolyásolta elıször feltőnıen. A nyomtatott szöveg
olvasásának tömegméreteket öltése pedig a romantikától kezdve változtatta meg a beszédként értett
irodalom létmódját. Hogy e tendencia mit is tett voltaképpen a nyelvvel, az következményeiben, a
késı romantikus és a modernizálódó irodalomtól kezdıdıen mutatkozik meg a leginkább, s válik
utólagosan beláthatóvá. E következmények egyik feltőnı (romantikus) vonása éppen a
„másodlagosságtól” szabadulás vágya, vagyis az írásbeliség – bár megkerülhetetlen – hatásának
mérséklése, kioldása. A „másodlagosságba” szorított oralitás – a feljegyzı médiumok rohamos
terjedése mentén – mintha újra „elsıdlegessé” akarna válni, ami persze kulturálisan lehet illuzórikus
törekvés, de poétikailag semmiképp sem irreleváns. Elég a zeneiség ugyancsak jelentıs 19. századi
hirdetıjére, Paul Verlaine-re gondolni, aki egy aliterálissá szublimált hangzásvilágot képzelt el,
melynek ars poeticája a „lágy levegıben” cikázó szavakból állítaná össze a „lebegésében” létesülı
verset. De hogy a költemény nem kerülheti meg lejegyzését, s immár nem a hanghullámok mozgása
hordozza az atmoszférában, hanem mindenekelıtt az írás a papíron, melynek olvasása ugyanakkor
megteremti a nyelvbıl mint beszédbıl kihallható hangzást, arra például Arany János költészettana
figyelmeztetett. Rámutatott, bár nem a betőket olvassuk, hanem az írás révén a hangot, ez utóbbiak
nem lehetnek meg literális hordozóik nélkül. Azzal érvel többek között, hogy az írásmódhoz az
egyes nyelvekben egészen különbözı kiejtés társulhat, vagyis a beszéd elızetesen létesült
szonorikus memóriájából kerülnek elı a nyelvenként eltérıen szervezıdı hangsorok. „Csak angolul
nézhetni ilyet el / Hogy bird-nek world, moan-nak alone felel.” (Vojtina levelei öccséhez) Azaz a
rímet nem a látható, hanem a hallható nyelv teremti, mely sohasem az egyes betőkbıl, csak az
írásból (szövegbıl) hallható (olvasható) ki. Ahogy lényegében késıbb Paul Valéry fogja a lírai
szöveg akusztikáját a receptivitás konkrét-jelen lévı aktusai által érzékelhetınek tartani.
S mivel a memória nem különálló fonémákat és grafémákat tárol, hanem azok nyelvileg
kódolt integratív alakzatait, ezért mediálisan is problematikusnak tőnik mindazon törekvés, mely az
így rögzített immateriális közegek szemantikájának mellızését célozza. Mallarmé Kockadobásának
tipográfiája még fenntartotta szavainak (szintén nem a betőinek) összjátékát a nagyobb szkripturálisszintaktikai egységekkel, így – áttételesen – a beszéd dimenziójával. A radikális szakítást az
avantgárd kísérelte meg esetenként, éppen egy határozottan deszemiotikai nyelvfelfogás jegyében.
A futurizmus vagy a dadaizmus a jelölés kényszerén túllépve, a kifejezés közvetlenségének
visszanyerése érdekében a szó szemantikáját is lebontotta. De amennyiben célját merıben a nyelv
anyagi medialitására (immár a betőre és az egyedi hangra) korlátozódva kívánta elérni, annyiban egy
olyan „ısszituációt” tételezett, mely voltaképpen a nyelv kialakulását játszotta volna újra, a már
létezı nyelv – szemantikai-fonológiai struktúra – lebonthatónak hitt, ám voltaképpen
megkerülhetetlen bázisán. E törekvés elsı tünete, hogy a hangot – melynek jelenlétére hivatkozott –
paradox módon nemegyszer csak konkrét-materiális felcsendülésében, mégpedig szóvá nem
formálódva tartotta mővészileg elfogadhatónak – elhárítván annak immateriális asszociativitását.
Ezért ekkor a költészet alapanyaga immár nem is a hang, nem is az írás, hanem a bető lenne. A hang
mint egyszeri produktum létezhetne csak, rögzítetlenül, materiális tárolás és immateriális emlékek
nélkül. Vagyis az „ısszituáció” jelenlét-tapasztalata – mint például az İsszonáta elıadása – egy
olyan aktuális-pillanatnyi közegben folyna le, melynek nincs sem vállalható tradíciója, sem jövıbeli
folytatódása (temporalitása). Ahol jelenlét és anyagtalan jelentés kizárják egymást, ott csak olyan
nyelv képzelhetı el – amennyiben igényt tart egyáltalán kommunikációs funkciójára – amely úgy
születik folyvást újjá, hogy múlt és jövı nélkülinek tételezi magát. Mindenesetre a „betőkbıl
létrejött” költészet nem tekintheti – nem is tekinti – a hangot (a beszédet) a „következetes költészet”
alapjának, miként a betőket sem okvetlenül – a szó akár hölderlini értelmében – felcsendülésre váró
jeleknek (SCHWITTERS 1994, 20–21).
A deszemiotizációnak olyan értelmezése, mely a nyelvet úgy akarja eloldani „nyelvtanától”,
hogy eközben a jel „autonómiáját” akarja megvalósítani, ellentmondásos felfogás. Voltaképpen egy
analitikus-grammatikai
literalizmusra
(„lettrizmusra”)
hagyatkozik,
mely a
beszéd
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hermeneutikájának elemi tapasztalatától tekint el akkor, amikor egymással egyenértékőnek tekintett
szegmenseknek, vagyis egyformán elszigetelt tényezıknek tekinti a betőt és a hangot. A fonémát így
a betők analógiájára, a beszédszerő létmódot a síkban látható írásjelek alakzatainak mintájára képzeli
el. A Poe-vers refrénje sem érzékelhetı az ilyen analógia nyomán: archivált károgásának nincs köze
a betőkészlet szétszedhetı anyagiságához, inkább (monotóniáját kihasználva) a jelentéstelenítés
abszurdba hajló ismétléseihez – és természetesen az elhallgatás esztétikájához (TANDORI 2001).

Fonotechnika és fonológia
Ha bármilyen hang a nyelvi közlés szemantizáltjaként válhat bármilyen poézis részesévé, akkor ezen
a ponton szükséges a költemény fonotechnikájára annak fonológiai illetékessége felıl tekinteni. Az
akusztikai formáltság ugyanis – amennyiben a nyelv humboldti egészébıl a jelenbe érkezı
impulzusokra számít – a mondott szonorikus áttevıdések fonológiai aspektusától is érintett lesz.
Maga a fonológia tudománya (a késı romantika korának kezdeményezése) abból a felismerésbıl
született, hogy közvetítés nem lehetséges olyan két különbözı – csak elméletben elválasztható –
beszédszint együttmőködése nélkül, melyek egyike a kiejtett fonetikai divergenciák konkrétuma,
másika pedig azok valamilyen közösnek-általánosnak tekinthetı fonematikus tulajdonsága. Vagyis a
hangok mint fonetikai jelenségek kerülnek kimondásra, s a nyelvben mint fonémák számíthatnak
értelmezı távlatra. A divergenciák akusztikája mentén jön létre az egyes hangok nyelvileg
szabályozott, fonológiailag érvényesülı szemantikai vonzata. „A szöveg mikroszintjén a koreferens
elemek elıtérben vagy háttérben való megjelenése kapcsolódik össze szupraszegmentális
jelenségekkel. […] Makroszinten továbbra is kutatásra vár, hogy az egyes szövegtípusok
rendelkeznek-e globális szupraszegmentális szerkezettel, és ha igen, milyennel, illetve az egyes
nagyobb szerkezeti egységek (például a hosszabb beszélt monológok, a bekezdések) saját önálló
fonológiai jellemzıkkel” (TOLCSVAI NAGY 2001, 93–94). Mindenesetre a beszédhangok,
kapcsolódásaik, aktualizálódásaik stb. a szövegértelem szempontjából a mondat szintjén és azon túl
is szerepet játszanak, kommunikációs funkcióra tesznek szert (92), s ilyenképp akár a mőfaji
megnyilatkozás konkrétumaiban is újrateremtıdhetnek (vö. FÓNAGY 1966, 69–76). A sokféleképp
artikulált hangok empíriája és fonológiája között ezért hasonló összefüggés figyelhetı (vagy
tagadható) meg, mint amilyen a kommunikáció anyagi-érzéki és jelentéses aspektusa között áll fenn.
A rímelés e nézetbıl egy hasonló diszkurzív folyamatot játszik újra: különbözı fajtái
egyaránt az esetlegesen változó (többféleképp elıforduló) fonetikus elemeknek az összhangzással
relacionált, akusztikai konkrétumait „fonologizáló” létmódját teszi tapasztalhatóvá. Némileg
bonyolítja a dolgot, hogy – fıleg a leggyakoribb elıfordulások (végrímek, belsı rímek) –
morfológiai funkcióban fordulnak elı, de ebbıl – legalábbis a szépirodalom területén – nem
következik, hogy az alaktan okvetlenül befolyásolja a fonematikus összefüggéseket. Annál kevésbé,
mivel a rímelés nem morfológiai, hanem hangzási rokonságon alapul (az elıbbire hagyatkozás költıi
gyengeségnek tekinthetı), vagyis a hangzó „divergensek” mindenképpen hasonlítanak egymásra, s
nem „paradigmatikájuk” révén mőködnek.
A versbıl ezúttal egyetlen alakítás emelendı ki, mégpedig a kulcsmozzanat: a name Lenore –
nevermore rím, mely az angyalnyelvi szemantikából az archivált hangzásba váltó törést és egyúttal a
kettı összefonódását realizálja. A két szó három alkalommal kerül kapcsolatba a szövegben.
Közvetlen rímeltetése – párrímként, azaz ismétlések révén bokorrímként elıvezetése – csak a
költemény zárásához közeledve történik meg két alkalommal. Elsı elıforduláskor (az 5. és a
8. strófa messzeségében) inkább csak az anagrammatikus („visszaíródó”) kötıdés érvényesül,
melyet az onomasztikai funkció párhuzama-ellentétezése erısít. Ezt követıen elıbb a lost Lenore,
késıbb az angels name Lenore hívórímeket követi a tagadó névmás válasza. Vagyis az angyalnév
suttogását és a Holló károgását a szöveg elıször meglehetıs távolságból villantja össze, másodszor a
Lenore szó kiejtése mellızi az angyalnévi minısítést, végül az angyalnévként jelölt kiejtés
közvetlenül, a megelızı sorban olvasható hívórímként találkozik a soha már refrénnel.
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A fonológia szakmai vitáiba bocsátkozás nélkül is annyi megállapítható, hogy ez a
transzformáció különös erıvel poetizálja – és tükrözi – a beszédnek azt az attribútumát, mely a
fonetikai és a fonológiai szintő jelenségek együttmőködésével értelmezi a benne elhangzottakat.
Amennyiben a fonéma azon nyelvi elem, amely segítségével – oppozíciókba kerülések révén –
jelentések különböztethetık meg, s ez a beszédhangok valamilyen realizációjával összefüggésben
(akár azzal szemben) nyilvánulhat meg, akkor a nyelv zeneisége éppen e hangok fizikai
megnyilvánulásából adódó, ám azok anyagi jelszerőségén túlvezetı jelentésképzések tapasztalatát
hordozza magában. A fonetikai eltérések eszerint mint fonematikus „oppozíciók” lehetnek képesek
kommunikatív funkciót betölteni: vagyis nem csupán az egyes beszédhangok (jelszerő)
megkülönböztetésérıl van szó, hanem a nyelv teljességében érvényesülı (immateriális)
oppozicionális rendszerrıl, mely természetesen történetileg alakítja ki önnön szemantikai
mőködését. S ha a fenti három rímhelyzetet tekintjük, megkockáztatható, e sorozat textualitásában a
konkrét zenei-akusztikai csengések olyan együttállásokként formálódnak, melyek informativitása
végül az (angels) name Lenore és a nevermore párrímeknek a versnyelvben fonológiailag
újraképzett-hordozott jelentéses összefüggését prezentálják.27 (E feltételezés természetesen
megengedi a fonológia fogalmának poétikai jellegő – szorosabb nyelvészeti relevanciáitól
valamelyest eltérı – használatát.) Így nem a primer-empirikus hangzási effektusok különbségeioppozíciói képeznek a szimpla közlés keretei között valamilyen jelszerő információt, hanem a
fonémák szintjén képzıdı megkülönböztetések jelentéses immaterialitása érvényesíti az üzenetet.
Poe A kompozíció filozófiájában a rímválasztást a sorvégi hosszú („sötét színezető”) magánhangzó
és az [r] mássalhangzó (vagyis egy közepesen nyitott, hátulsó ajakkerekítéses hosszú szonáns és a
magyarhoz képest sokkal elnyújtottabban, ritkásabban pergı hang) együttes hatásával indokolta. Ez
a hatás nyilvánvalóan a szövegre hallgatás során, az említett háromszoros elıfordulás révén, az adott
ismétlésekkel képzıdı, a csak ilyen konkrét rímelı együttállásokból koreferálódó fonémák, s a
velük születı szemantikai újdonságok által jöhet létre. Így vonzza, foglalja magába és variálja ebben
az esztétikai-nyelvi közegben a nevermore refrén Lenore nevének komplex emlékezetét – elıször
mint az angyalnevet a Holló „nevével” összefüggésbe rántó materiális-mediális horror, másodszor
mint a kedves elvesztésének prédikálása, harmadszor mint az archivált ítélet tudomásul vétele.
Ezzel pedig a materiális (paronamázikus, anagrammatikus stb.) alakzatok megkerülhetetlenül
immateriális szemantikája lép érvénybe: az újonnan képzıdı jelentés bár nem mellızheti a nyelv
anyagának – hangja, visszhangja és technikai följegyzése fantasztikus összjátékának – történéseit, e
történések csak akkor válhatnak nyelvi eseménnyé, ha performativitásuk mozgósítani képes e nyelv
idıiségében ırzött, emlékezetként és reményként elıtőnı múltját, hogy azt felejthetetlenséggé és
reménytelenséggé figurálja. A Holló archivált szava azért tud mindent megtagadó választ adni –
egyáltalán tagadásként értıdni – ennek az emlékezetnek és ennek a reménykedésnek a kérdéseire,
mert létesül (poetizálódik) egy olyan nyelv, melyben a kopogó zörej eleve – egy minden érzékelést
elızı és lehetıvé tevı diszpozícióban – sohasem érzett torz iszonyként hallatszik, s mert általa
felhangzik egy olyan beszéd (hívószó), melynek vágyakozó „suttogása” hangzón közvetítı éjszakai
„morajlássá” válhat, hogy mediális érvényő szemantikája formálja a benne megnyilvánuló
kommunikációs technika közlését üzenetté. A Holló válasza ily módon alakul hívássá, s az emlékezı
kérdése pedig legvégül a hívásnak engedı válasszá. A madár mechanikája a szubjektumtól
idegennek tőnı, váratlan híradást kezd ismételgetni, s e rejtélyes információ eredetének mégis az
áldozatául váló bensıség bizonyul. A párbeszéd hívója a múltbeli én, még ha a saját válaszra hívás
kényszerítı ereje kívülrıl érkezett is hozzá.
E rímelés „fonológiája” így a merı jelként hatástalannak bizonyuló, a történı megértés, az
emlékezı temporalitás és az eleve gondolatként érkezı szó esztétikai tapasztalatához járul hozzá, s e
teljesítménye ugyancsak dialogikusan színre vitt eseménnyé formálódik. Az angyalnév suttogását
kezdetben visszhangzó médium morajlását a kompozíció visszafordítja az emberi nyelv
vallomásába. Ahogy a Lenore szó kiejtését ekhózta a környezet, úgy végül az archívum értelmezett
27

Ezért beszélhetett Roman Jakobson a hang és a jelentés, a fonológia és a szemantika „titokzatos rokonságáról”,
rámutatván például, hogy a raven és a never egymás fordítottjai (JAKOBSON 1982, 142–161).
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„zörejét” követi az utolsó rímben annak emberi „visszhangja”. A mediológiai „kör” ezzel
hermeneutikai körként (önnön múltját értve) zárult be, a közlés üzenetként, emberi hangon
performálódva igazította ki a nyelv „érzéki” és „szellemi”, akusztikai és gondolati
szétválasztottságának szemiotikai tévedését. E tévedés tartható a romantikus tragikum mediális
okának és velejárójának is, mint ahogy világfájdalmas korrekciója pedig a romantikus katarzis
mediális érdekő kifejezıdésének.
Így artikulálja tehát a vers vége az „archívumban” tárolt hangsor elıálló értelmét, s így
szólalhat meg a tagadó névmás az angyalnévtıl származtatott, ám azt démoni-horrorisztikus
jelentésővé artikulált képességgel. S az emlékezet jelenlétté figurálódásának e módja látványosan
folytatódik a modernitás „romantikátlanított romantikájában” (FRIEDRICH 1992, 30, 58, 162),
konkréten akár az „éjfél” hangoltságában, a „félelem terében” és idejében (THOMKA 1988, 41–42).
A Poe-vers 20. századi magyar fordításai közül azért válhatott a legolvasottabbá Tóth Árpád
teljesítménye, mert e történeti tendencia – annak mediológiai nézetbıl megnyilvánuló és
percipiálható karaktere – benne fejezıdik ki a leghatározottabban. Átültetése egyetlen helyen töri
meg a vokalitás emlékezıhöz érkezésének – az „eredetiben” markánsan kifejezıdı – logikáját,
amikor is a 14. versszak végén mellızi Lenore nevét. Csakúgy, mint Kosztolányi és Babits
fordításai, melyek az angyalnév onomasztikai jelentıségét már a második versszakban is
elhalványítják. Ami a refrént illeti, Kosztolányi Dezsı azzal indokolta saját választását, hogy a
sohasem suttog, míg a soha már károg (KOSZTOLÁNYI 1971, 503). Igaza van, de hát a versben éppen
károgás követi a suttogást.28 Kosztolányi egyébként, amikor az emlékezet költıi kifejezését latolgatja
egyik cikkében, úgyszintén érinti az írás és a rímelı hangzás fenti kapcsolatát, az ékezet
bennefoglaltsága nyomán. („Emlékezet, / könnyektıl ázott, rég eltőnt betőkön / egy ékezet.”) De az
ékezet mint tematizált írásjel itt is „visszhangként képes megjelenni” (OLÁH 2004, 122).
Tóth Árpád fordítása mintha egy Kosztolányi-féle nyelvfelfogáson alapulna – s ennek
megfelelıen egy olyan beszédalapú filozófián, mely a visszhangot éppen az emlékezéssel elıállt
elvesztettségtapasztalásként, azaz éppen visszahozhatatlanságában megjelenı léteseményként érti.
Fıleg e tekintetben válik mőve Poe költeményének magyar nyelvő társalkotásává – mindkettı
ugyanis azon bölcselet fényében nyeri esztétikájának mélyebb értelmét, mely szerint a visszhangok
kiváltotta „hangoltság” a rettenet, a visszariadás, a kényszerő visszafogottság móduszait foglalja
magába, hogy ugyanakkor az elvesztettıl eltávolító szakadék átfogásában részesítsen, s ezzel a szót
– ismétlı ellentétezésével-újramondásával – mégis annak eredetéhez játssza át.29 Igaz, eközben
felismerni kényszerül, e szó eredete nem kimondójának végességhorizontján túl keresendı.

28

Józan Ildikó tanulmánya – A Holló magyar változatait és szakirodalmukat interpretálva – joggal bírálja a beidegzıdést,
mely a fordítást az eredeti nyelvő szövegre hivatkozó értelmezés alapján értékeli. A fordítások „hősége” helyett a
fordított szövegre figyelés olyan Rónay György-féle módját ismeri el például, mely a Poe-szöveg magyar „lejátszásait”
követi végig (JÓZAN 2009, 214–227.) Jelen értelmezés az angol nyelvő „eredetibıl” olvasható ki elsısorban, ezért
kétségtelenül innen tekint a magyar alkotásokra, melyek – a Tóth Árpádét leszámítva – minden zenei-ritmikai
leleményeik mellett viszonylag kevéssé követik a vers fonotechnikai-metafiguratív szerkesztettségét. A fordítások
történeti-receptív sajátosságainak érvényesítése természetesen nem kifogásolható. De aligha tagadható, hogy az iménti
eljárások a The Raven lényegi vonásaihoz tartoznak. „Vitathatatlan, hogy az angol szöveg legizgalmasabb síkja éppen
az, amit a szöveg »zenéje«-ként határozhatott meg Babits és Kosztolányi.” (239.) E zeneiség említett kompozícióját
pedig Tóth Árpád – bár olykor túldíszített – változata tartja a leginkább szem elıtt, ezért ilyen szempontból az ı
„lejátszása” a legérdekesebb. A témához lásd még SZEGEDY-MASZÁK 1998, 54–55; FERENCZ 1999, 82–88.
29
„Diese Vergessenheit durch eine Erinnerung als Vergessenheit zum Vorschein ihrer verborgenen Macht bringen und
darin den Anklang des Seyns. […] Die Leitstimmung des Anklangs: Schreckens und Scheu, aber entspringend je der
Grund-stimmung der Verhaltenheit. […] Der Anklang muss das Ganze des Risses umfangen und vor allem das
Widerspiel zum Zuspiel gegliedert sein.” (HEIDEGGER 1994, 107.)
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PAYER IMRE
Homályos aluljáró
Mintha homályos aluljáró.
Az egész idı itt zajlik
– beragadt, görcsös figyelem.
Így, mindig valamihez képest
történnek az események.
Mi a valami? Nem vezet
se fel, se ki.
Ha el is éred, nem vagy ott.

égfekete földfekete
égfekete földfekete
csillag és szentjánosbogár
égi aranyrögök szórva
az éjszaka mezıire
alább érve villanyvilág
ember meghitt aljassága
merı váró tárt figyelem
már-már szinte áhítatban
jármőbelsı ablaküveg
önmagában tükrözıdve
az éjszaka mezıire
égi aranyrögök szórva
csillag és szentjánosbogár
égfekete földfekete

Albatrosz-töredék
Cselekedj, csillapodj – egyazon tartomány.
Elinal a lélek. Vitorlán fényvonal.
Napkelet, holdnyugat. Zuhanok mióta – – –
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CZÓBEL MINKA
Rétegek
Rythmicus próza
Orgona hanggal hangzik az ének,
Ünneplik napját Megváltónk
Mennybemenetelének.

S a fátyolon túl, egy más rétegen,
Magasztos-édesen,
Elszálló hanghullámok:
Az orgona mély, zúgó hangja.

Ott térdel a nép
Sőrőn egymás mellett:
Durva szövető földi alakok
Terjesztik a köznapiság lehét.
Minden szívben sajátos kicsinyes gondok:
Az önzés, a vétek. –
Közöttük téved,
Az ırület sötét árnya,
Anyagiasság durva homálya.
Növendék lányok szines ruhákban,
Fejecskéjükben: hiuság gondja,
Érzésük: „kényelmetlen”
Cifra, szokatlan, új öltözetben.

*
Keresztül tör most rajta
Fényes sugárként
Az oltár felıl felhangzó szó:
Sursum corda!
*
E szóba főzıdik most minden eszmény
Mely mint fehér vágy, tiszta gondolat
Ott lenn fakadt
A sötétlı szívekben:

*
Amott egy sorban hetyke legények:
Kihívó szemek felvillanása.
Még most is? – Itten?
– Hisz’ jó az Isten! –
Öreges asszonyok.
— Hosszú az élet –
De minek éltek?
Szivükben még mindig az anyag hatalma
Mely egyre csalja
A földi embert
Vágyról vágyra,
S nem nyújt nyugalmat, és nem nyújt élvet.

A szeretet egy-egy csilláma
A hit, a lelkesülés, a remény.
Felszáll e szóval, mint kuszó növény
Sugár fa ágán
Hogy nı, hogy terjed!
Már áttöré a templom boltívét
Már ottan száll
Napsugaras, kék, forró nyári égen,
Mint egy hatalmas nagy madár.
*
Hogy lent maradt a vétek
Salak, sötétség
Oh e legfelsı réteg!

*
De im, a sok lehajtott fej felett
Kitárt nagy templom ajtón
Beolvad, beözönlik
A forró, arany déli fény.
Tömjén-felhıkön szállva
Napfény, s égı viasz-gyertyák sugárja
Arany fátyolt szıtt, mely ott lebeg
A sötétlı fejek felett.

Nagy Istenség, ezen keresztül látlak,
Felszállok hozzád,
Im, elérlek!

*
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JELENITS ISTVÁN
Húsvéti jel: a keresztény közösség
ApCsel 6,1-7
Az Apostolok cselekedeteibıl elénk rajzolódik az elsı keresztény egyházközség életének,
történetének néhány jellemzı és tanulságos részlete. Ezek a jeruzsálemi keresztények
vagyonközösségben éltek. Ügy látszik, termelımunkát nem végeztek, aki beállt közéjük, közreadta,
amije volt, s azt közösen élték föl. Késıbb számítottak a Szent Pál által megtérített közösségek
adományaira. Ez az életmód Jeruzsálemben nem volt szokatlan: oda sokan a templom kedvéért
költöztek, s megtakarított pénzükbıl vagy a zarándokok és az idegenben élı izraeliták
adományaiból éltek.
A mai olvasmány – nagyon becsületesen – arról számol be, hogy a közös javak elosztása körül
egykettıre nehézségek adódnak. A nem Jeruzsálembıl származó (görög nyelven beszélı) özvegyek
úgy érezték, hogy igazságtalanul bánnak velük, s kedveznek a helybélieknek. Panasszal éltek, s Péter
orvosolta a bajt. Nem kutatta, igaz-e a vád, vagy sem, nem kereste, ki a felelıs azért, hogy idáig fajult
a dolog, hanem kijelölt hét diakónust, és rájuk bízta a fogyasztási javak elosztását. Nevükrıl ítélve
ezek maguk is hellenista eredető fiatalemberek lehettek, bizonyára megbíztak bennük a
panasztevık.
Érdekes meggondolnunk, hogy már a húsvét közelében élı apostoli közösség sem volt földi
mennyország, ott is fölmerültek nagyon hétköznapi súrlódások, félreértések, fölütötte fejét a
gyanakvás: s éppen az anyagiak körül. Érdemes Péterre is figyelnünk. Elég valóságérzék s
alázatosság van benne ahhoz, hogy ne méltatlankodjék, ne vegye hallatlanra a kérdést. De el sem vész
ebben az apró, igazán földi pörpatvarban: neki nem az a dolga, hogy ilyesmiben alámerüljön. S
milyen nagyszerő azt is fontolóra vennünk, amit már nem a mai szentírási szakasz beszél el, hogy a
hét diakónus, akit a pillanatnyi gondok megoldása végett emelt ki Péter a közösségbıl, késıbb – a Lélek
akaratából – új korszakot nyit a misszió történetében. Többet tesz, mint amire Péter fölszólította, mert
Péter mögött végsı soron a Szentlélek irányítja.
Ilyen az egyház élete és történelme. Így fonódik benne össze az emberi és az isteni elem, a
tökéletlenség meg a Lélek szándékaira nyíló figyelem. És ilyennek kell lennie a legkisebb keresztény
közösségnek, a keresztény családnak is. Hogy el ne vesszen benne a kegyelem, de az emberi gondok se
maradjanak megoldatlanok. Így válhat a keresztény közösség húsvéti jellé.
Jelenits István: Élet és evangélium, Bp., 2001, Új Ember Kiadó, 208–209.

„Szót emelt a század botránya ellen”
A Holocaust fél évszázados fordulóján összegyőltünk ez elıtt a ház elıtt, amelyben tizenöt éven
át élt és munkálkodott Angelo Rotta, a Vatikán állam magyarországi követe.
Amikor a nevét kimondom, gyerekkori emlékem elevenedik föl. Hatéves koromban az
Eucharisztikus Kongresszus albumában találkoztam a fényképével. Figyelmes, okos arca nem
diplomatára vallott, úgy éreztem, melegszívő papi ember lehet.
Hat év múlva a zsidóságot sújtó intézkedéseket egy tizenkét éves fiú érzékenységével fogtam
fel. Nagyváradon eltőnt egy osztálytársam: apámtól tudtam meg, hogy a közelgı veszedelmek elıl
egész családjuk öngyilkosságba menekült. A hadak járását Budán éltem át, keresztanyámék
házában, akik nemcsak minket fogadtak be, amikor el kellett hagynunk váradi otthonunkat, de egy
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üldözött zsidó családnak is menedéket adtak. A ház elıtt akkor már német katona posztolt: közel
volt a Gestapo székháza.
Nem olvastam újságokat, nem hallgattam rádiót, jóval késıbb, felnıtt koromban tudtam meg,
hogy az a kedves öreg pap, akinek fényképét hatéves koromban olyan szívesen nézegettem, abban az
idıben szót emelt a körülöttünk zajló embertelenség, a „század botránya” ellen, és tiltakozó
szavának volt is valami foganatja. Tett értékő szó volt az, igazi szeretet és felelısségtudat ihlette,
nem a „dixi et salvavi animam nieam”, a „szóltam, és ezzel megnyugvást szereztem a lelkemnek”
üres formalizmusa. Angelo Rotta, a Vatikán követe nem a történelem elıtt akart eljátszani egy
szerepet, hanem azon volt, hogy segítsen: azokon, akiknek sorsáért keresztény emberként, a pápa
képviselıjeként felelısnek érezte magát. Ismételt tiltakozásával, továbbá azzal, hogy az elhurcolással
fenyegetettekhez kb. 15 ezer oltalomlevelet juttatott el, és közülük sokat védelme alatt álló házakba
győjtött, több mint százezer üldözött életét mentette meg.
Mi, keresztények abban hiszünk, hogy kétezer éve eljött közénk az Isten Fia, és halálával,
feltámadásával magasra emelte a világban a szeretet és a testvériség törvényét. Megdöbbentı tény,
hogy ez az emberi történelembıl nem számőzte a győlöletet, nem tette a földet újra a békesség
honává. Ellenkezıleg: Káin és Ábel története folytatódik ott is, ahol a kereszténység történelmi
erıvé lett.
Mindaz, amit Auschwitz neve fölidéz, megtörtént, megtörténhetett kétezer évvel Krisztus után.
Azért-e, mert mi, keresztények nem voltunk (nem vagyunk) eléggé keresztények ahhoz, hogy
megtegyünk minden tılünk telhetıt az üldözöttek érdekében? Vagy azért, mert – akárcsak
Krisztusnak – az ı nevét viselı közösségnek is az a sorsa, hogy emberi mértékkel mérve
gyöngének bizonyuljon, s az erejébıl nem is futhatja többre, mint olyasféle mentıakciókra,
amilyeneket tényleg megszervezett?
Nem dolgunk most, hogy ezekre a kérdésekre választ keressünk. Azért jöttünk, hogy fejet
hajtsunk Angelo Rotta emléke elıtt, s hogy ezt az emléktáblát megilletıdve megkoszorúzzuk.
1945. április 4-én a hazánkban tartózkodó szovjet csapatok parancsnokságának kívánságára a
pápai nunciust kiutasították Magyarországról. Az volt a vád ellene, hogy a nyilas hatalomátvétel
után is Budapesten maradt, s a törvénytelen hatalommal érintkezve de facto elismerte azt. De hiszen
ezen az áron menthette meg az említett, több mint százezer zsidó életét! Ha ezt mind számba
vesszük, akár Szent Pál mondatát is rávéshetnénk az emléktáblájára: „Ha embereknek igyekezném
tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék”.
Krisztusnak bátor és hőséges szolgájaként köszöntjük tehát most Angelo Rottát. Országos
nyomatékkal, sokakra kiható hatállyal tette, amit nem kisebb hısiességgel sok névtelen keresztény
tett, vagy legalább próbált, talán csak szeretett volna megtenni akkoriban. Koszorúnk annak szól,
akinek bátor magatartását példaértékőnek valljuk, torkunk pedig azért szorul össze az ünneplı
szavak kimondása közben, mert megrendülve gondolunk azokra, akiket sem XII. Piusz levele, sem
Angelo Rotta sorozatos és tevékeny tiltakozása, sem sok keresztény kisember személyes vagy
intézményes segítıakciója, de más semleges követségek összefogása és más eszmék nevében
tevékenykedı csoportok segítı beavatkozása sem tudott megmenteni. Az áldozatokra, akiknek
szomorú menetét néha még most is látni véljük a haláltáborok felé kanyargó országutakon.

Jelenits István: i. m., 243–245.

29

Irodalmi EPRESKERT 5. – sokoldalú virtuális mővészeti folyóirat 2014. IV. évfolyam 1. szám

VASADI PÉTER
Kint is, bent is a világosság
I

II

Hosszan fejtegetem elıtted,
miért
jött el, hová igyekezett,
hogyan födte föl kreol
arcát, s szólalt meg soha
nem hallott nyelven, s eljött-e egyáltalán, az volt-e,
akinek
mondta magát, s mutatta meg
a tájat, mintha egy függönyt
húzna félre lassan s egyenletesen, sziklák benne, vörös
fény, feketébe mélyülı kékes
árnyalatok, kopár sík s a nap
pászmájában a virágok
sokadalma: mikor így feszegetem
a dolgot, megszegve rég fogadott
hallgatásomat, azt mondod:
Csönd legyen… Belém fojtod
a szót, én meg fölnevetek;
csakugyan. Minek ennyi? Teremt
ez a tiltás: legyen csönd.
Szálazza magát, szellızködjék,
szakadjon ki a falból bármi,
nem új.
Mindig a csönd a legújabb.
Elágazik, mint kezdetben
a csillag s elered, mint az
ıszi esı.
Legjobb szándékomat töri
ketté ez a cezúra, mégis
a metszés ment meg a széthullástól.
Elporlaszt, megüresít, földarabol,
aki biztat a szóra. Te letakarod
kendıvel
a szülést.
Én kiárusítom.

Utcasaroktól lépeget utcasarokig,
amíg végiggondolom s ki is ejtem
félhangosan mondatodat, egy
talponálló kocsmazajongásában,
mely a kivágódó ajtók közül
dıl a nyakamba, mint lavór
mosdóvíz jobbról, balról
az elsüvítı autók gumija
serceg, ácsszekerce üt tízcentis szögeket a gerendába
fönt;
kutya visít a kerítés rácsa
mögött, s ebben a hang-mocsárban
aranysiklóként kígyóznak
szavaid, Edith, akit kınek,
Steinnek nevezett el angyalod,
holott puha vagy; ha nem volna
oly kegyetlen, azt kellene
mondani rólad: izzó kemencében
kisütött kenyerünk vagy te.
Micsoda éle a szellemnek.
Szelídsége az értelemnek.
Engedelmesség a tudásban.
Ha több fényt akarok, írod,
válasszam a sötétséget –
magamat.
Minthogy hamarabb követem el
a rosszat, mint megfoganom,
nyugalomhoz is csak viharon
át juthatok el; bennem van a
Világosság.
Legyen hát keskeny, mint padlásrésen besütı napfény.
Belülrıl kifelé elborít aztán.

Vasadi Péter: Hajnal Kentuckyban. Versek, Budapest, 2005, Kortárs Kiadó, 9–11.
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VIHAR JUDIT
fordítása:

ISIHARA SINTARÓ
Vonaton
Még ma is sajgó szívvel emlékszem azokra az iszonyatos lökdösıdésekre a vonatokon
közvetlenül a háború után, pedig minden utazás, helyesebben minden felszállási kísérlet igazi
kínszenvedéssel járt.
Elég volt csak a peronról ránézni a közeledı szerelvény körvonalaira, máris tudhatta az ember,
mennyire zsúfolt a vonat. Tulajdonképpen szabályos mértani vonalakat kellett volna látni, ehelyett
az ablakokon csüngı utasok miatt a vonat mindkét oldala görbe volt. Ahogy ezt a peronon állók
észrevették, pánikszerő roham tört ki rajtuk, hiszen fel szerettek volna szállni, s bármennyire is
igyekeztek, kísérletük sikertelenül végzıdött, meg kellett várniuk a következı vonatot.
Mintha a szőzességem veszítettem volna el, amikor elıször ablakon keresztül szálltam fel a
vonatra: egyszerre önbizalomra tettem szert, s mintha ettıl váltam volna felnıtté, úgy éreztem, nincs
az a feladat, amit ne tudnék megcsinálni. Azt gondoltam, már nem vagyok kisfiú, hanem férfi.
Olyan idıket éltünk akkor, hogy a legkülönbözıbb drámai eseményeknek lehettem szemtanúja a
vonaton és azon is túl.
Éppen az állomáson jöttem rá arra, milyen esendı az emberi test. Egyszer, amikor az iskolából
hazafelé tartottam, Fudzsiszavában felültem a Tokiót és Kiotót összekötı tókaidói vonatra, majd a
következı állomáson, Ófunában szálltam le. Ekkor a vonaton maradt élelmiszerüzér észrevett a
peronon egy rendırt, ijedtében a sínekre ugrott, de abban a pillanatban elgázolta egy tehervonat. A
mozdonyvezetı nem is láthatta, hogy levágta az élelmiszerüzér fél lábát. A férfi csak csúszott elıre,
valamit kiáltott, miközben jobb kezében lehasított lábát szorongatta. Ahogy a vonat elindult,
mindannyian hibbantan bámultuk a nyomorékot, akitıl csupán sínek választottak el, de a férfi ránk
se hederített, egyre csak csúszott elıre a peronon velünk egy irányban, miközben állandó üvöltése
betöltötte az állomást. Miután a szerelvény eltőnt, csönd lett és szinte sóbálvánnyá válva hallhattuk,
hogy az állomásparancsnokot hívja:
– Állomásfınök úr! Állomásfınök úr! Segítsen rajtam!
Egy vasutas és egy rendır ugrott oda. De amint a férfi észrevette a rendırt, ellenkezı irányba
próbált meg elszökni, s a szemközti vágány felé kúszott, miközben továbbra is levágott lábát
szorongatta. Már-már elindultam, de nem mozdult a lábam, mintha a földhöz ragadt volna. Úgy tőnt,
testem tisztátalan erı bénította meg. Amikor nagy nehezen sikerült mégis elindulnom, és kezdtem
felfelé kaptatni a lépcsın, hogy átjussak a másik peronra, ahova a vonatom érkezik, egyszerre
kifordult minden a gyomromból. Akkor láttam életemben elıször különvált emberi testrészt. Sok
mindenben volt részem a háború alatt, de ekkor tapasztaltam meg élet és halál ilyen rettentı
közelségét.
Nem sokkal ezután ugyanezen a vonaton saját szememmel néztem végig, amint a mellettem álló
fiú leesik a vagon alsó peremérıl és majd szörnyethal.
Hazafele menet a fudzsiszavai állomáson a vonatomra vártam. Csak akkor vettem észre, hogy
dugig van, amikor közelebbrıl láttam a szerelvényt, ezért a peron végéhez futottam. Amikor a vonat
megállt, a vágányra ugrottam, s elkezdtem futni az utolsó kocsi felé, majd nagy nehezen felléptem a
vonat másik oldalán az utolsó elıtti vagon alsó peremére. Eleinte a kapaszkodón csüngtem háttal a
síneknek, késıbb azonban éreztem, hogy az emberek egymást lökdösik, ezért rájuk szóltam:
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húzódjanak már beljebb. Eközben még mindig a kapaszkodóba csimpaszkodtam, s az egyik utast,
aki háttal volt nekem, egy gyors mozdulattal benyomtam a vagonba. Így végre a kocsi alsó
lépcsıfokán sikerült megvetnem a lábam.
Közvetlen a vonat indulása elıtt észrevettem egy iskolatársamat, Szonodát, aki Kamakurában
lakott. A síneken keresztül futott oda hozzám és mögém kúszott. Ennek csak örülni tudtam, hiszen
rettenetesen féltem, így legalább egy ember férkızött közém és a vágányok közé. Szonoda arccal
felém fordulva a kocsi kapaszkodójába csimpaszkodott. Mindenre elszánt fickó volt: amikor a vonat
elindult, karját kinyújtotta, s hátradılt egészen. A vonat sebességre kapcsolt, mintha az mondaná
neki: „Csak kapaszkodj!” Mire Szonoda levette iskolai egyensapkáját, nehogy lefújja róla a szél, s
odaadta nekem. Átvettem tıle, de eközben a fiú már csak az egyik kezével kapaszkodott, s így még
jobban kihomorított. Ebben a pillanatban a vonat kanyart vett fel, egy kicsit bedılt, Szonoda pedig
fejjel a transzformátorszekrényre zuhant. Teste fantasztikus könnyedséggel repült kifelé, néhányszor
megperdült a levegıben, majd fennakadt a töltésen. Arccal a murva közé zuhant, aztán idırıl idıre
megrándult a teste. Szeme lecsukva, mintha csak elaludt volna. Az egész úgy ment végbe, mint
mikor lassított felvételt lát az ember. Lám, ilyen a halál, gondoltam magamban. Mintha egy rugó
pattant volna meg bennem, elernyedt a testem, úgy éreztem, mintha nem is az enyém volna. A vonat
rákapcsolt, én meg a kapaszkodót szorítottam, miközben épp az imént meghalt iskolatársam sapkáját
tartottam kezemben, s egyre csak az a gondolat járt az agyamban: nehogy kizuhanjak!
Amint megérkeztünk Ófunába, odarohantam az elsı vasutashoz és elmondtam neki a történteket.
A fiatalember csak gyürködte a kezében Szonoda egyensapkáját, miközben képtelen volt felfogni
szavaimat.
Ezután megpróbáltam kereket oldani, és ahhoz a vágányhoz futottam, ahol át kellett szállnom.
De nem hagyott nyugton a felelısségérzet, félúton visszafordultam. Most semmi iszonyat nem volt
bennem attól, hogy az iskolatársam holttestét láttam, egyszerően csak pocsékul éreztem magam.
Az a férfi, aki saját lábát vitte a kezében végül is életben maradt. Amikor azonban Szonoda a
vasúti pályára zuhant, a szeme már zárva volt, s felém forduló arcéle különös nyugalmat sugárzott.
Minden bizonnyal halott volt.
Amikor megláttam a nyomorékká vált embert, hányás kapott el. Most azonban nem. De az az
érzés, mintha egy rugó pattant volna meg bennem, az a levertség és kiüresedés csak nem akart
elmúlni. Egy kis idı múlva azt vettem észre magamon, hogy valahogy ideges lettem. Ahogy
visszaidézem ezt az esetet, feltételezésem szerint megvolt rá az okom.
Hiszen akkor láttam elıször, hogyan hal meg egy ember. Úgy éltem meg, mintha nem másé,
hanem a saját testem lett volna. Vajon miért is hánytam… Persze fiatal voltam, és gyengeségem
azzal magyarázható, hogy megpróbáltam megszabadulni attól az érzéstıl, hogy ez velem történt.
Különben szinte megfoghatatlan, hogy Szonoda, aki lezuhant a vonatról, végül mégis életben
maradt. Egy bizonyos idı után újra láttam ıt az iskolában. Fejét kötés borította. Tulajdonképpen
csodának számított. Bár az átélt megrázkódtatások miatt a fejében valami zavar támadt, és egy idı
után már nem járt be az órákra. Aztán valaki azt mesélte, hogy egy másik iskolába tették át. Telt,
múlt az idı, s egyszer tanítás után az iskolai sportpályánkon megyei bajnokságot rendeztek két
iskola csapata között. Ekkor teljesen váratlanul megláttuk Szonodát.
A labda kirepült az oldalvonalon túlra és a játékosok vitatkozni kezdtek, kié legyen, a bíró erre
Szonodának nyújtotta át, ı viszont valamit kiáltott a társainak, messzire dobta, majd futni kezdett. A
mellettem ülı fiú is felismerte Szonodát:
– Ni csak, még él! – szólt meglepetten.
„Még él!” – akkoriban nálunk ez a mondás járta, hiszen pontosan tudom, hogy a
szomszédomnak fogalma sem volt róla, mi történt Szonodával a vonaton. Számomra azonban
teljesen más jelentést nyertek szavai. Természetesen tudtam, hogy Szonoda mi mindenen ment
keresztül, mégis az volt az érzésem, hogy egyáltalán nem azt az embert látom viszont, aki többször
megperdült a levegıben, aztán pedig a töltésre zuhant. Sokszor eszembe jutott az, hogy ha bennem
ilyen erıs benyomást hagyott ez az eset, ırá vajon hogyan hathatott…
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Forró, párás nyári levegı kavargott a futballpálya felett. Úgy éreztem, mintha kísértet jelent
volna meg elıttem… Vagy inkább a képzeletem játéka volt az egész.

Isihara Sintaró (sz. 1932) az elsı nagy mőért járó Akutagava-díjat 1951-ben nyeri el A nap
évszaka címő novellájával. Az írás mellett politikával is kezd foglalkozni a Liberális Demokrata
Párton belül. Így lesz a japán felsıház tagja, majd nem sokkal késıbb Tokió polgármestere. De
továbbra is megjelennek egyes szám elsı személyben íródott elbeszélései, melyek gyakran a II.
világháborúról szólnak. 1996-ban elnyeri a Mainicsi bungakusó különdíját. Itt közölt elbeszélése
1990-ben jelent meg a Életem sőrője (Vaga dzsinszei no toki no toki) címő kötetében.

Elmúlás
Fotó: KEGLOVICS ANITA
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HOMLOKTÉR
VIHAR BÉLA
Önarckép 1942
De kilenc nap elmúltán,
estbehajló délután
hirtelen, váratlanul,
a szalmából, hamuból,
feltápászkodott az agg,
s az alkonyi ég alatt
ide-oda topogott,
nem jajongott, zokogott,
nem kiáltott, nem perelt,
csak zümmögve énekelt,
s duzzadt szemhéja alól
szakállára gyöngy gurult;
suttogott az aggastyán,
átsütött a fény arcán,
s megrezzent a föld, az ég:
táncba hívta istenét.
Ki megvertél, ó, te Nagy,
mily vigyázóm, atyám vagy?
Ha tıled a gyötrelem,
én, Jób, azt követelem,
fejezzük be a tusát,
törd el sorsom ostorát,
jöjj és táncolj most velem,
így vedd el az életem.

Ütött, kopott Károli-bibliát
s egy kötetnyi József Attila-verset –
hátizsákomban vittem a hazát,
két ingem közé belefért a nemzet.
Sepetovka
[1962 e.]

Jób tánca
Pantomim
Amikor Jób lelke már
megtelt, mint a kıpohár,
keserőség serlege;
kit az Úr vasvesszeje
hétszer sújtott, ütlegelt,
s ısz feje porban hevert:
ekkor immár hallgatott,
süppedt szájjal, mint halott,
kilenc napig nem felelt,
nem kiáltott, nem perelt,
nem jajongta sebeit,
sírbatért kedveseit,
nem öklözte homlokát,
mellébıl nem hörgött vád,
nem siratott kincseket,
ami mind odaveszett,
nem szaggatta szerteszét,
megtört teste köntösét,
nem kiáltott, nem perelt,
szólították, nem felelt;
szalma közt ült hamuban,
sziklafájdalmaiban.

Mint a két lábra állt bak,
csosszant, forgott Jób, az agg,
jobbra, balra, körözve,
oj, oj, oj, oj, dünnyögte.
Mint fácskán a gyönge ág,
megrázogatta karját,
s közben egész életét
táncolgatta el ekképp:
mennyi küzdés, balga vágy… –
errıl beszélt az a láb.
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HOMLOKTÉR — VIHAR BÉLA
körbe perdült most Sára
szemérmesen, s riszálva,
uccu, forgott Rebeka –
kárminpiros ajaka –;
húgom, holdacskám, Ráchel,
be a sorba, hopp, járd el.

Aztán a rét peremén,
megjelent egy újabb vén,
kusza, tincses, roskatag,
fején bársony, nyőtt kalap,
és pergámen homlokán,
egyik ránc a másikán.
– Én vagyok a Jehova,
ne rejtızz el sehova,
nem bántani akarlak,
odahagytam botomat.
Kis Jóbocskám, juhocskám,
no, közeledj már hozzám,
hiszen hívtál, itt vagyok,
én is táncot akarok.
Erre a két aggocska
egymás vállát megfogta,
tip-top-toppantott a láb,
az Úr sem adta alább,
közelgett az éjszaka,
s a két apró nagypapa,
mint az örvény kavargott,
tapsoltak a csillagok;
fürtös, habos szakálluk
fellobogott utánuk,
a szellı meg nyomukba,
kaftánkájuk kapdosta;
immár egyik sem perelt;
csak húnyt szemmel énekelt;
oj, oj, pattintott az ujj,
s fergetegként, szilajul,
ringott, összefonódva,
két fa, két kis apóka,
megrészegült, elalélt,
s vendégségbe idetért
a három pátriárka,
Ábrahám meg Izsákja,
és Jákob, az ıspásztor,
ık is ropták javából;
mögöttük a barmocskák
ruhájukat nyaldosták,
brummogott a tökduda,
oj, oj, oj, oj, harsogta;
jött tizenkét szerecsen,
verte dobját hevesen,

Nyüzsögtek már a holtak,
közöttük ott táncoltak
Jób fiai, lányai,
az unokák százai,
és még ezrek, tízezrek,
akik majd megszületnek,
s olyan pohár jut nekik,
mi csordultig megtelik,
a kín szintúgy felszakad
az alkonyi ég alatt,
midın senki nem felel,
nem kiált már, nem perel,
csak forognak, forognak,
mint a tőzvészben a vak.
(1964)

Önarckép 1945
Most kezdünk el majd élni… – szólottam meghatott
hangon az asszonyomnak, s amint hajnalodott,
holtakra emlékeztem, akik e pillanat
szomjával szálltak sírba, s feküsznek föld alatt.
Mi megmaradtunk – mondtam. Szemembe könny szökött,
szívembe csend, merengés, majd láng és rom között
már új ízét éreztem az elfeledt szavaknak:
jövı, ember, igazság… zsendültek, fölfakadtak.
Így szárnyalt fel a reggel, hulló ködeivel.
Ha elfelejtenélek, nyelvem apadjon el.
Motyónkkal hazafelé húztam a taligát:
kislányom a nyakamban, zászlómon a világ.
(1962)
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HOMLOKTÉR — VIHAR BÉLA

Káinfüst
A gyász, harag,
és millió közös akarat
ereje ekként legyen
égig emelt zászló,
figyelmeztetı,
és mindörökké, fegyver is, ha kell.
Hol tombol a gonosz,
és emberre sújt,
mi vérzünk vele,
bennünket ér a golyó mindenütt.
A sírok felkiáltanak.
Élje túl halálukat
ne csak a szégyenük.

Akkor este
a tüskés drótsövény,
mint vértanú fején
a töviskoszorú,
övezte a Föld tépett, szomorú
nagy homlokát,
és lecsorgott rajta
a fájdalom szivárgó patakja,
piros vércsepp, az alkonyi sugár.
Akkor este
egy néma csapat
haladt az úton,
ijesztın, hallgatag;
nık, férfiak vegyest.
és néhány gyermek is,
a kis erdı felé.
A menet élén
sápadt, Ráchel-arcú,
bibliai, ifjú királyleány,
karcsú vállán kék esıköpenyben
vonult nászára, halála elé,
mi várta ıt a cserjés oldalon.
Dörrenés. Csend. Káin füstje szállt,
mint lebegı farkas,
kóválygott, szertelobbant,
s vitte homlokán
a megtébolyult pillanat iszonyatát.

(1964)

Ujjunkkal mártír csontokon,
emlékezık,
mi nemet mondók a rosszra,
álljunk vigyázó sorfalat,
kart karba öltve
szerte a kontinenseken.
Nem vagyunk kevesen.
Ha milliók együtt sóhajtanak,
oly szél támad, hogy hegyek omlanak.
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HORVÁTH-HOITSY EDIT
Huszonöt év után
Huszonöt év után elıször kaptam hírt Magáról. Levelet írt…
Ausztrál bélyeg a borítékon, s pecsét jelöli: Sydney.
Azt írja: nemsokára hazakészül a messzi Óceániából.
Ahogy olvastam: remegett a szám, de
nem repestem, és nem kezdtem sírni.
Csak kissé-kissé megzavart,
Fura óhaja, hogy – látni akar.
Ó, nem, Barátom!… Öreg lettem, petyhüdt és fáradt.
Ha látom magam, elönt az utálat –, s megfordítom a tükröt.
Bıröm fakó, a hajam szála száraz… Soroljam?… régen messze ködlött
hajdani bájam. Látni akar, hogy csúnyuljon az emlék?
Én nem szeretném, nem!
Ne tartson semmiféle szemlét
Csalódás-verte, kudarcok- s bőnök-marta ó-romjaim fölött!
Elment, megértem. Megbocsátom… Itthon – várták a „börtönök”. De azt a
Szenvedélyt, az Egyetlent, a gyönyörőt is megtagadta!!! A lelke rajta…
Egy világtenger nıtt-dagadt kettınk között.
Levél se jött, sem üzenet… Őr s vákuum támadt körülöttem,
s én e „Nihilbıl” – készakarva –
unt és utált, förtelmes ágyba menekültem,
s onnan tovább, tovább és még tovább.
Egy korai kór – méltatlan s gonosz –, s idı elıtt elfonnyadt ifjúság óvott
meg csak a semmivel nem menthetı, a végsı „cédaságtól”.
Ma nem félek már a magányos ágytól:
Az bölcsım s szarkofágom…
De érintetlen, hővös lepedımön ágyékom néha feldúlja a vágy –,
én ott s olyankor csak Magát,
magát kívánom.
Ó, korlátlan-szilaj, fondorlatos, ravasz kerítı: képzelet!
Kísért, s én megadom magam, szeretkezem – Veled…
Csípım kitelt lesz, szubtrópusi táj,
csupa halom, lanka, lagúna, lágy öböl,
mely vár, hogy újra beléköltözöl,
te Test, te Kéz, te Száj, te Szép:
Ölelni – gyöngéd és erıszakos, csókolni-marni kész!
Megejtı-lágy, kecses-kegyetlen-kedves – a Tiéd…
Ajkam szigorú, egyenes vonal –, mögötte kettıs kulccsal zárt világ.
De olykor – lázas éjszakáimon – akár a húsevı virág,
s éhségem: enni-falni Téged, igazi éhség, gyötrelmes gyönyör.
S míg szüntelen szomjjal a gyöngyözı, sós permetlét iszom
a tested szerelmének, ez a kéj: felépít-szépít, s újra összetör.
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Bordaroppantó Laookon-hurok volt ölelésünk, amit követett édes elernyedés.
Bőnt a feloldás – poklot a menny – kötést elengedés:
a kárhozottnak érthetetlen, különös kegyelem
Ez volt a semmihez sem fogható – nagybetős – SZERELEM!
Ez – volt. S amit magányom néha felidéz:
Az árnyjáték csupán; sóvár nyújtózkodás; soha-ki-nem-elégülés.
Olykor – ilyen kísértı éjszakák után,
győrött, átizzadt, feldúlt ágyon – ám
émellyel ébredek…
Szégyen!… Nem küldöm el Neked – Magának – e szemérmetlen,
buja levelet…
Megfagytam. Önmagam rémképe dermeszt –, míg tollam felhevült.
Hát – ne keressen. Ne keress! „Az idı vissza nem fordítható”. Idültavult okoskodás, de mégis józan, tárgyias – való.
Maradjon köztünk az a világtenger.
Így lesz (elıbb-utóbb) nyugodt, fegyelmezett, s
– boldogtalan az ember.

Balatoni alkony
Fotó: KEGLOVICS ANITA
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GYÖRGYPÁL KATALIN
K. úr
K. úr éppen szemben ül velem.
–Egy mondatot szeretnék mondani elıször.
Bólintottam, tartalékoltam az energiámat.
–Ne veszekedjen velem.
–Nem veszekedtem. A véleményemet mondtam el.
–Veszekedett. Kérem, ne veszekedjen.
Valahogy így mondta, udvariasan, csendesen. Udvarias, csendes ember ugyanis K. úr.
Csak az ember idegeire tud menni határozatlanságával. Tétovaságával.
Mindennek van magyarázata, körülírható, jól érthetı magyarázata. Az életet kevéssé
ismeri.
Ezek így semmitmondó szavak. De ha belenézünk az életébe, már másképpen hat
mindez. K. úr közel jár a hetvenhez. És vagy harminc éve leszázalékolt. Mint mondja, 29
féle betegsége van…
Nem veszekszem vele, valóban nem állt és nem áll szándékomban. Tudatosan
semmiképpen. De kérdéseire nem tudok válaszolni, bennem fel sem merültek ezek eddig
soha, nem is értem, mi bennük a probléma… ha véletlenül valamelyik kérdésére mégis
tudok válaszolni, akkor nem hiszi el, hogy az úgy van. Vagy végre elhiszi, de többször
visszatér rá újra és újra, más-más oldalról, ahogyan forgatja magában a gondolatokat.
Feleslegesen, sokszor feleslegesen, mert a világ nem úgy mőködik, ahogy ı itt, vagy
otthon, a négy fal között elgondolja, eltervezi, kiterveli.
Tétovasága, mondom, érthetı. De túl sok energiát vesz el másoktól. Panaszkodik, hogy
családja nem ért egyet vele. Ezt tökéletesen megértem, de nem tudom vigasztalni, nem
látok bele a viszonyaikba, és a maguk szempontjából tökéletesen igazuk lehet: K. úr
olyasmire szándékozik elkölteni a pénzét, amibıl nekik semmi hasznuk sincs, nem is lesz.
De K. úrnak, mint mondja, „ez az élete”. A többi már ki sem mondva is érthetı: neki is
csak egy élete van, és az véges, nagyon is véges.
Ráadásul nekem az a jó, ha éppen erre költi a pénzét: olyan megrendelésre, amibıl én
élek. Ám ennyi pénzt talán én sem költenék ilyesmire. Tisztességem azt diktálja, hogy újra
és újra elmondjam neki: ez nem kevés pénz, ráadásul nem térül meg.
Úgy látszik, éppen az ıt lebeszélı szándékom erısíti meg szándékában.
Elnézem K. urat. Leélt egy életet, szeretné, ha nem tőnne el nyomtalanul e világból.
Ennek módja, véleménye szerint, ez a megrendelés.
Ajánlok más, olcsóbb megoldást. Nem, nem – ragaszkodik pont ehhez.
Én azért várok néhány napot, amíg hozzákezdek – gondolom magamban.
Tétovasága engem is tétovává tesz, ellentmondásos léte elbizonytalanít. Furcsa, hol
jelentkezı, hol elmúló akarnokságával nem tudok mit kezdeni.
Tizenkétezer kötet könyve van. És elkezdené hosszasan mesélni, hogy közülük az
egyiket egy antikváriumban, réges-régen mennyiért vette. Vajon a többire is így
emlékszik?! Vajon olvasó ember, vagy elsısorban könyvgyőjtı? Ezt nincs idı kideríteni.
Tizenkétezer kötet… nálam el sem férne. Nála sem, szétosztotta ıket a fiai között,
mondja. Ja úgy. Kár, gondolom, de nem szólok semmit. Két fia van, bólintok.
Elnézem K. urat. Valami valahol nem úgy szuperál benne.
–Idegbeteg is vagyok – jegyzi meg, és mintha büszke lenne rá.
İ tehát azok közé az emberek közé tartozik, akik büszkék betegségeikre. Az én
fogalmaim szerint nem idegbeteg K. úr, legalábbis itt, most nem utal erre semmi jel. Csak
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másképpen mőködik az agya, mint általában az embereknek szokott. Ez számomra nem
betegség. Csupán nem tudom követni gondolatait.
Ez ıt nem nagyon bántja. Megelégszik csöndes megértésemmel. Túl sok rosszindulatú
megjegyzést kapott hosszú életében ahhoz, hogy már a jóindulatú közömbösséget is
megbecsülje… Sajnálom ıt. Szinte törvényszerő a magánya. Ezt ı nem így látja:
„büntetésként” éli meg.
İhelyette sem tudok élni. Valóban csak ez az egy élete van. Igyekszem nem bántani,
mint ahogy másokat sem bántok, szándékosan semmiképpen.
Meg egyébként is van dolgunk egymással. A fiával jönne, akinek van kocsija. Akkor,
amikor az ráér.
–Szombaton jövünk – jelenti ki.
–Ünnep lesz.
–De csak akkor ér rá a fiam – mondja, és kicsit furcsán mosolyog. A fia élete fölött már
nem parancsolhat.
–Jó. De mikor?
–Szombaton.
–Persze. De mikor?
–Szombaton.
Jézus, gondolom, ez nem igaz!
–De szombaton mikor?
–Amikor csak jó magának.
–Délután el kell mennem. Délelıtt esetleg jó lenne.
–Délelıtt?!
–Mondom, délután elmegyek. És vásárolnom kell. Tízig végzek. Jöjjenek fél
tizenegyre.
–Meddig jöhetünk?
–Mondom, délután elmegyek. Jöjjenek fél tizenegyre.
Már végképp nem értem szegényt.
–De meddig jöhetünk?
–12-ig – adom meg magam.
–Tudja, nem tudom, mi jön közbe, ugye, mégis a kocsival. Vagy jöjjek inkább mégis
gyalog?
Reménytelen.
De mi lesz a megrendelésével…? Valóban várok még néhány napot. És akaratlanul is
eltőnıdöm K. úr sorsán, amit pedig alig ismerek. Az egyetemet már nem fejezte be
valamelyik betegsége miatt. De ez mára már úgyis mindegy… akkor azonban nagyon is
fontos lehetett. És egyáltalán, a tettek, történések jelentısége mind elhalványult az idıben.
Lenyomatuk azonban itt maradt K. úr lelkében, cipeli ıket tovább, ahogy óvatosan
lépkedve le a lépcsıkön, távozik.
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ARANY-TÓTH KATALIN
Tükör
Ha te ülnél ott az utca kövén
rongyokba csavarva, fázva,
jutna-e jóság istenhit ölén
didergı lelked falára?

Botlana-e lábad elé ember,
ki tudja, mi a szeretet,
s kérdené-e, miféle kereszttel
tőröd nyomorult életed?

Lenne-e, ki enni, s inni adna?
Az érintések bıségébıl
jutna-e neked is alamizsna?

Ne feledd soha el a kegyelmet!
A szeretet, tudd, hogy végtelen.
Ahogy magad élsz, Sorsod úgy vezet,

s elvénült tested is majd úgy pihen,
ahogyan lelkedbıl kiszakadt
a tetteidbe zárult figyelem.
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UMHAUSER FERENC
Gyónom
Esendı vagyok és gyönge.
Aprócska bőnökkel
feszítem meg magam.
Tudom, hogy fájni fog
s éget majd a szégyen,
mégis vétkezem.
Tudom mi az, mit szabad,
miért fog háborogni
a lelkiismeret.
Rosszabbik énem
kajánul kacag
s én ismét vétkezem
Jó képet szeretnék mutatni,
bárgyú vigyorral kivillantom
hiányos fogsorom,
kérkedve eszemmel
félmőveltségemet leplezem le.
Honnan bizalmat várok, gyorsan fölfedem
mennyire megbízhatatlan vagyok
s ígéreteim sorra megszegem.
(Mint macska az egérrel,
játszik az Én – énvelem.)
Hiába fogadkozom,
hiába szánom el magam:
“Most már igazán!”
Hőtlen vagyok és csaló,
becsapom akiket szeretek.
------------------------------

Nagyanyám vakbuzgó keresztény,
a pap szájáról úgy issza az igét,
a megkeseredett öregasszony
mielıtt megszülettem megátkozott:
„Ez a gyerek meg se szülessen
vagy legyen nyomorék!”
Megszülettem mégis,
ma sem tudom miért.
Két hétig anyámmal élet
s halál határán lebegtünk,
nem volt teje... ,
felnıttem mégis,
mint szilaj csikó,
megzabolázhatatlan, vásott kölyök.
Nıttem mindennek ellenére,
nyílt értelmem, dagadtak izmaim.
Nem kértem bocsánatot,
hogy élek,
hogy szeretek élni,
erıs, egészséges vagyok.
– Tudtam lennie kell Istennek,
hisz engem hitre neveltek –
ha kevés volt a szó,
segített egy pofon
s a vasalózsinór. –
A kamaszkor lázadása,
mikor ellenszegülsz a világnak,
rájössz rútul becsaptak,
szemedrıl lehull a hályog
s hátat fordítasz a hitszegı
felnıttvilágnak.

Ó Uram!
Én úgy elvesztem,
míg az igaz utat s önmagam kerestem.
Az élet útvesztıiben ténferegtem,
ittam bort s kóstoltam epét,
a szılıtıkét dühödten kivágtam,
méhkasba nyúltam mézet orozva,
a méz ízét rég elfeledtem,
a méhcsípésektıl ma is ég testem.
Sót tömtem számba,
szám hólyagos, nyelvem feldagadt,
imádkozni megtanultam,
mégis káromkodom.

Nem szabad hinni a szemnek, a fülnek,
mindennek mögöttes értelme van!
Tiltott a tudás gyümölcse,
hisz a gondolkodni restek erénye a hit.
Elsüllyed a gyermekkor tündérvilága,
felnıtt még nem lehetsz
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A természettıl vártam vigasztalást,
hívtak a kövek, bújtattak a fák.
Ki akartam törni, szétzúzni mindent,
de újabb falak nıttek köröttem

Benne nincs rossz, elıítélet,
megtisztít engem is.
Van még mit tennie.
Érzem, újra ember vagyok...
---------------------------------Nem is neked,
csak magamnak gyónok,
embernek, Istennek nem tartozom.

Őzött fájdalmas-részeg lángolás,
márványbırő, hideg szobrok,
az ösztönkorbácsolta vágy
karjába dobtak.
(– Úgy voltam mint Villon:
őzött és vonzott,
magához ölelt s kitaszított a világ.)

Nagyobb ünnepeken
szégyenlısen, félszegen
megállok hátul a templomajtóban,
hallom az igét, a szót,
de már nem ér lelkemig.

Menekültem magam elıl,
a pohár mélyére néztem,
nikotinnal fojtottam el sikolyom,
minél több agysejtem pusztítottam el,
annál jobban vádolt a maradék.
Nem éreztem értelmét életemnek
s megrokkantam épphogy férfi lettem.
Már csak hibáim voltak,
erényem egy sem.
---------------------Akkor jött ı, mikor semmit sem értem.
Mit látott bennem, miért hitt ı,
mikor már mindent elvesztettem?!
A porban feküdtem, ı emelt föl.
Lassan talpra álltam, bárha nem figyel,
gyakran lerogyok.
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H ú s v é t
ALFRED DE VIGNY

elıtt

II

(1797. március 27. – 1863. szeptember 17.)

AZ OLAJFÁK HEGYÉN
Le Mont des Oliviers

I
Akkor éjszaka volt, s Jézus ment társtalan,
mint holton szemfödél, fehér leple olyan;
a tanítványok ott, a domb tövén aludtak,
olajfák közt, miket gyászos szél réme zúgat;
Jézus velük remeg, megnyúlnak léptei,
halálos szomorú, szemét homály lepi,
mellén két összefont karral, fejét lehajtva,
tolvajnak látszik ı, ki zsákmányát takarja,
s ismervén a hegyet, akár a tenyerét,
a Gecsemáninak nevezett helyre lép.
Térdre ereszkedik, homlokával a földön,
majd fölnéz újra, hogy Atyjához könyörögjön.
De a mennybolt sötét, és Isten nem felel.
İ fölemelkedik, riadtan indul el,
olajfák közt tör át. Arcán hideg patakban
vérveríték szakad le csillapíthatatlan.
Visszatér, s odalent így jajdul meg szava:
„Nem mondotok imát velem ma éjszaka?"
De az apostolok szemén halálos álom.
Péter sem hallja meg, ura bárhogy kiáltson.
Az Emberfia most újra magasba hág,
és onnan kémleli az ég sok csillagát,
az Angyalt kutatón, mint egyiptomi pásztor.
De a gyász fellege, mint egy özvegyi fátyol,
a nagy sivatagon lomhán végigterül.
Jézusban földereng újra, már emberül,
szenvedések között telt harminchárom éve,
és ádáz félelem markol földi szivébe.
Borzong. Háromszor is kiált, s hiába szól:
„Atyám!" Konok a csend, csak a szél válaszol.
Leül a földre most, töprengve, s gyötrelemmel,
emberként érti meg, mi a világ s az ember.
— S belerendül a föld, akkora az a súly,
mellyel Atyja elé a Fiú leborul.

S Jézus szólt: „Ó, Atyám, hagyd, hogy sorsom betöltsem,
a végsı szó elıtt ne csukd még össze könyvem!
Világod érzed-e, s az emberi nemet?
Húsomban haldokol, s kezeid közt remeg!
Mert fél a Föld maga maradni, elhagyatva,
ha meghal, kinek új igére nyílt az ajka,
mert szikkadt benseje — ez volt akaratod —
üdítı égi szót csak hangomból kapott.
De oly tiszta e szó, oly varázs tölti mélyét,
hogy életet adó csöppjei megigézték
isteni balzsamul a halandók nemét,
mikor, tárva karom, szóltam: Testvériség.
Óh, Atyám! ha nehéz parancsod végbevittem,
s a bölcs arca mögé rejtettem el az Istent,
ha emberáldozást már nem követelek,
lelket kérve csupán, nem pedig testeket,
magát a létezıt mindig jelképre váltva,
két fillérre vagyont, tusát tanácskozásra,
a vér hullámait a bor habjaira,
ha végül ostya lett hús-vér testem maga;
ha új idıt hozok, s rabságából ocsúdva
szabaddá lett a föld; — mit eltörlök, a múltra,
e gyötrött testre, mit elhagy már az erı:
véremtıl ugyanúgy tisztuljon a jövı!
Szabadító Atya! már most, napot se késve,
szálljon áldozati vérem azok fejére,
akik így szólani majd nem átallanak:
»Ártatlant ölni a többiekért szabad.«
Jól tudom, hogy jövı századok seregén túl
álbölcsek kórusa elıtt maroknyi kényúr
nevemben szólva úgy elámít népeket:
a megváltásra már magam sem ismerek.
— Jaj! hangom hasztalan remeg még az igétıl,
mérget fakasztanak minden példabeszédbıl,
múljék el tılem e kehely fertızete;
az abszint nem maróbb, sem ecet vagy epe.
Az ostor, a töviskorona, mind, mi rám vár,
kézbe vert szeg, a kard, amely keblemen átjár,
és végzetem helye, a zord kereszt maga,
mindez, Atyám! nem, ó, nem rémit annyira!
Ha egy Isten akad, ki lecsap a világra,
úgy kell, hogy mély nyomok maradjanak utána;
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H ú s v é t elıtt
s azért jöttem csupán a gyarló Földre én,
mely lankadatlanul fohászkodott felém,
hogy hagyjak ott magam helyett két iker-Angyalt,
kit minden földlakó imádna áhítattal,
a megfontolt Tudást meg a bízó Reményt,
mindkettı járjon ott Éden szülöttjeként.
Ügy hagyom mégis el a földet, menthetetlen,
hogy fojtó köntösét éppen csak megemeltem,
ráhurkolódik e lepel, átkos, nehéz,
markolja kétfelıl Bőn és Kételkedés.
»Bőn és Kétely!« Egy szavam mindkettıt összezúzza,
hogy feloldozzalak, mindenkepp rászorulsz ma;
hiszen nem álltad el útjukat. — Ím, e vád
alatt roskadozik a teremtett világ.
Szólítsuk hát elı Lázárt a napvilágra,
hogy a holtak nehéz titkát végre kitárja,
idézze rendre föl, hogy mit látott alant;
szóljon. — Ami örök s ami halálba tart,
mit a Természet az Istenének köszönhet,
mit lényeinek ad, s mitıl megfosztja ıket;
az Egekbe ható néma üzenete,
szőzi kötelmei, sóvár szeretete;
miért hull el ölén minden, s miért kel újra,
végleg mi rejtezik, s mirıl válik le burka;
hogy a sok égitest, melyre a próba hull,
bőnös-e, mint ez itt, s mint ez, megigazul;
hogy ık-e az urak, vagy a földnél cselédek;
mint lehet a talány tiszta, igaz az ének,
együgyő a tudás, hamis az ismeret;
hogy a lélek silány börtönben mért reked,
s két széles út között miért hogy semmi ösvény,
hogy elégült öröm nyőgöz unalma csöndjén,
vagy kusza szenvedély hajszol meg átkosan,
s nincs más, csak dermedés vagy indulatroham;
miért függ a Halál, miként zsarnoki szablya,
a Természet fölött, minden percben lecsapva;
az igaz és a jó, a bőn s a kárhozat
egyetlen kába kör vakesetei csak,
vagy sarkpontok-e ık, két óriási véglet,
vállukon tartva meg mennyet és földvidéket;
a Gonosz bosszúja miféle gyızelem,
ha gyermek pusztul el miatta bőntelen;
vajon a nemzetek csillagvezette nık-e,
kikben az isteni cél talált követıkre,
vagy lámpás nélküli balga szőz mindenik,
kik bóklásznak vakon, s egymást majd fellökik;

hogy mikor az idık múlandóságra termett
óráján mindenegy homokszem már lepergett,
lesz-e tekinteted, égi szó ajkadon,
keresztemnek jele s gyötrelmes sóhajom,
amely az örökös Kínok karmát megoldja
az emberek nyakán, és elhessenti sorra:
— mind kiderül, mihelyt az ember fölfedi,
honnan jöttek s hová vezetnek léptei."

III
Atyjához így beszélt isteni Egyszülöttje.
Vár még, reménykedik, leborulván a földre,
de végül megtörik: „Ám az enyém fölött
a te akaratod légyen való, örök."
Gyötrelmét rémület rohamai csigázzák,
fogyhatatlan iszony sejteti kínhalálát.
Hosszan elırenéz, vakon kutat szeme,
mint márvány sírfedél, az ég oly fekete;
fénytelen volt a Föld, sugarak nem keresték,
a lélek fénye sem érte, amint ma sem még,
reszketett. — İ pedig hallja: lépés dobog,
Júdás fáklyája már a fák közt imbolyog.

A HALLGATÁS
Ha az Emberfia a megszentelt Ligetben
azt mondta igazán, mit a Könyv ránk hagyott;
ha jajunkra az Ég süket és rezzenetlen,
s mővét úgy dobja el, miként korcs magzatot,
úgy csupán megvetést érdemel ez a semmi,
s az Istenség örök csendjére megfelelni
méltón a bölcs fagyos elnémulása fog.

Bárdos László fordítása

A francia romantika költıi, Budapest, 1989,
Európa, 146–151. o.
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REGÉNYI ILDIKÓ
Petıfi Sándor
(1823-1849)
(esszé)

„ Sors, nyiss nekem tért, hadd tehessek
Az emberiségért valamit!”

Már országos nevő-hírő, hívektıl és ellenségektıl kísért fiatal költı, mikor megírja ezt a szerepet
követelı verset. Túl van gyermek- és ifjúkora megpróbáltatásain, tíz különbözı helyen végzett és
félbe hagyott iskolás korán, melynek során érettségit ugyan nem tett, de 19 éves korára tudott latinul,
németül, franciául, angolul… Már a másik szerephez jutási lehetıséggel is felhagyott, négyszer
próbálkozott azzal, hogy színészként érvényesülhessen – hiába.
Élete tele van nehéz megpróbáltatásokkal, küzdelemmel, szegénységgel, betegséggel, de makacs
következetességgel újra és újra talpra áll.
1823. Szilveszter éjjelén, mikor világra sikoltja magát, azonnal megkeresztelik, mert a bába attól
tart, hogy nem éri meg a reggelt… Ennek ellenére 16 éves korára már túl van nyolc iskolán, két
országjáró gyalogláson…
Kilátástalanságában – apja tönkrement, kitagadta a csapongó, vándorló hajlamú, hol kitőnıen, hol
bukdácsolva tanuló fiút – beáll a császári hadseregbe katonának, adatait meghamisítva, 16 évesen.
Nem bírja a vékony testalkatú fiatalember, még kamasz, a nehéz szolgálatot, az 50 kilométeres napi
gyalogmenetet, 1841-ben tüdı- és szívelégtelenség miatt leszerelik, ám alighogy kissé erıre kap
barátok ápoló segítségével, nyugtalanul, évekig ide-oda vándorol az országban.
1843 telén, éhezve-fázva egy Debrecenben átkoplalt tél után dönt: vagy költı lesz, vagy meghal.
Összeírja legjobbaknak tartott verseit – mintegy nyolcvanat – és havas esıben, szélben Pestre
gyalogol. Vörösmarty Mihály és a Nemzeti Kör segítségével ki tudja adni elsı kötetét. Álláshoz is
jut, két irodalmi pályázaton is részt vesz, bár a kitőnı eposz- paródia A helység kalapácsa nem
közönségsiker.
Országos hírnevét az 1845-ben megjelent János vitéz címő elbeszélı költeménye alapozza meg. A
mő szegény pásztorfiú és árva lány hıseinek sorsát a kevésbé mővelt emberek is izgalommal követik
nyomon, és értik a költı üzenetét: a nép fia is lehet boldog és sikeres, ha ezért maga is mindent
megtesz.
Ismét országjáró körútra indult – immár szekéren és lovon – az ország népe ünnepelte a fiatal
alkotót. Nyugalmat mégsem lel, inkább búskomorsággal, életuntsággal küzd, tele van türelmetlen
tettvággyal, igyekszik magát belevetni az irodalmi-politikai életbe. Ekkor születnek a fent idézett,
teret, szerepet követelı sorai is, a vers arról szól, hogy önként, boldogan meghalna az emberiség
javáért, csak kapjon rá lehetıséget…
Magánéleti boldogságát is nehéz próbatételek után éri el, Szendrey Júlia csak akkor lehet a felesége,
ha vállalja vele a bizonytalan sorsközösséget, gazdag jószágigazgató apja ezért kitagadja.
A nehezen szerzett boldogság mellé váratlan ajándékként egy életre szóló költıbarátság is támogatja
az érvényesülésben. „Toldi írójához elküldöm lelkemet…” kezdi ı a poéta-társ üdvözlését, és Arany
Jánosban igazi hőséges költı- és elvbarátra talál.
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1848-tól nyitott teret számára a sors… Már januártól a forradalomvárás lázában égett, eredetiben,
francia nyelven tanulmányozta a francia forradalom történetét, és az akkor kirobbanó
népfelkelésekben korábbi látomásainak megvalósulását látta.
İ lesz a márciusi ifjak vezére, 1848. március 15-e, a vértelen pesti forradalom elıkészítıje, és
tevékeny megvalósítója. „ Talpra, magyar! Hí a haza!” – kiáltotta ezen a napon többször is az egyre
növekvı tömegnek, és 12 pontban a programot is megfogalmazták a Pilvax Kávéház közvélemény
asztalánál társaival.

–2–
Ekkor azonban újra tele lesz élete, mővészete, sorsa ellentmondásokkal, pedig úgy tőnik: minden
célját elérte.
Mint republikánus, vagyis köztársaságpárti, kevesli a március 15-e után elért politikai
eredményeket, Következetes állásfoglalása és ebben a szellemben írott versei miatt egy idıre
elszigetelıdik, a nemesség és a pesti polgárság körében. Sıt, Szabadszálláson, az elsı népképviseleti
választáson megbukik, mert a helybeli gazdag polgárság hazug vádakkal és leitatással ellene izgatja
a választójoggal elıször rendelkezı parasztokat, menekülnie kell, élete is veszélybe kerül…
Figyelemmel kíséri – kívülállóként – az elsı népképviseleti országgyőlés munkáját, de elsısorban
a verseiben megjelenı új hangnem az, amivel ismét hatni tud, vagy újabb ellenségeket szerez:
„Hiába ömlik, hısök, véretek,
Ha a koronát le nem töritek.
…Hiába lenne ennyi áldozat?
Akasszátok föl a királyokat!”
Ez a forradalmi tónus türelmetlenséggel is párosul: „Megint beszélünk, csak beszélünk…” írja és
mondja, ahol meghallgatják.
Politikai csalódottságának és személyes elégedetlenségének adott hangot Az apostol címő
elbeszélı költeményében. Forradalmi szókimondása talán itt ért a csúcspontjára, mikor a börtönbıl
kiszabaduló forradalmár-fıhıs, Szilveszter, rálı a királyra, akit a tömeg éltet:
„ Kelj föl, te gyáva zsarnok,
… az ördög, kinek eladtad,
Megırzé éltedet.
Kelj föl, te gyáva zsarnok!
S töröld le képedrıl a port!”
Ne csodáljuk hát – ez is magyar sajátosság – hogy elsı, megcsonkított kiadását e mőnek 1850-ben
elkobozták, és teljes szövegében csak jóval halála után, 1874-ben jelent meg!
Következetesen önmagához és az általa megverselt politikai elvekhez, 1848-tól katona: elıször a
nemzetırségnél szolgált kapitányi rangban, itt kapott katonai kiképzést, majd átlépett 1848.
szeptembertıl a honvédséghez. Fia születése idején megszakította toborzó körútját, de decembertıl
újra szolgálatba lépett.
Itt is a türelmetlen forradalmár-indulat vezérli. Haraggal tölti el a visszavonulás és a vereségek,
kételyei támadnak a katonai vezetés iránt. Áthelyezteti magát Bem erdélyi hadseregéhez, a
forradalmi indulatú hadvezér mellett jól érzi magát, a lengyel tábornok fiaként szereti a költıt. Részt
vesz az erdélyi téli és tavaszi hadjárat ütközeteiben, errıl versek is tanúskodnak:
„ Mi ne gyıznénk? Hisz Bem a vezérünk,
a szabadság régi bajnoka,
Bosszúálló fénnyel jár elıttünk,
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Osztrolenka véres csillaga!”
Futártisztként szolgált Bem mellett, katonai iratokat fordított franciáról a magyar, illetve a német
vezényleti nyelvre, eközben elıször a hadügyminiszterrel különbözött össze, aki kifogásolja
egyenruhájának szabálytalanságát, majd Klapkával került vitába a védelmi harc miatt, ezért május
végén lemondott tiszti rangjáról. Érthetıen kevesebb verset ír, de a forradalom katonai hanyatlását
világosan felismeri:
„ Európa csendes, újra csendes,
Elzúgtak forradalmai…”

–3–
A gyızelembe vetett hitét azonban mindennek ellenére nem veszítette el, utolsó költeményeinek jó
része a harcokhoz kapcsolódik: Tiszteljétek a közkatonákat, A honvéd, Csatadal, Föl szent
háborúra! – beszédes címek!
1849 júliusában Bem követei elérték ıt a tábornok visszahívó üzenetével. Az ı seregéhez
csatlakozva, fegyvertelenül, polgári ruhában, ló nélkül, mint szemlélı, egy irattáskával a vállán vett
részt a júliusi segesvári csatában, mely déli 12 órától délután 6 óráig tartott. A tizenhatezer fıs orosz
csapattal szemben Bem kétezer-hétszáz katonája vette fel a harcot. A túlerı bekerítette és
megfutamodásra kényszerítve szétzilálta Bem seregét, ıt gyalogosan menekülve valószínőleg az
üldözı ulánusok szúrták le Fehéregyháza és Héjjasfalva között az ún. Ispánkút közelében. Hiteles
katonai adatok szerint 1005 magyar halottat temettek itt tömegsírba a segesvári és fehéregyházi
lakosok. Igen magas a halottak száma, itt tehát vagy oroszlán bátorságról, vagy irgalmatlan
öldöklésrıl van szó… Döntse el az utókor! A tény: itt veszett nyoma Petıfi Sándornak. A magyar
közvélemény sokáig nehezen fogadta el tényként halálát. Mendemondák keletkeztek bujdosásáról,
szibériai hadi fogságáról. Hamisnak bizonyultak: hadifogoly esetleg néhány élve elfogott tiszt
lehetett, ı, pedig bizonyítottan civilben volt, fegyvertelenül és gyalog…
Neve, politikai következetessége és költészete a magyar ellenzéki mozgalmak zászlajára került,
1876-ban az İ szellemében szervezték meg a Petıfi Társaságot. Janus Pannonius óta ı az elsı
magyar költı, akit országhatárokon túl is elismernek. 1846-1960 között 770 verse 50 nyelven –
albántól-törökig – 20000 fordításban jelent meg!
Mi vajon jól értékeljük-e napjainkban rendíthetetlen magyarságát, világpolgári gondolatait?
2008. március 27.
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FÖLDESDY GABRIELLA
Gombosék a földszinten
Gombos nénit hétfın bevitték a kórházba. Nem láttuk a mentıt, csak a szomszéd
jelentette be, hogy rosszul lett Irénke, mentı vitte el. A héten minden nap hallottunk
róla valamit. Hol jobban volt, hol rosszabbul, elıbb feladta az életéért való küzdést,
aztán evett egy kis levest, úgy nézett ki, hogy jobban lesz. Szombat délelıtt a minden
lében kanál szomszédjuk elújságolta, hogy Gombos néni hajnalban meghalt. „Jobb így
neki, nem szenvedett”- kommentálta a dolgot. Feltehetıen végelgyengülésben halt meg.
Volt egy halál elıtti fellángolása, ami ilyenkor szokott lenni öregeknél. 91 éves lett
volna jövı hónapban.
Gombosék majdnem a ház megépülése óta itt laktak, a Gombos házaspárnak három
fia született (Jóska, Palcsi, Muki), felnıve csak a legfiatalabb fiú hagyta el a szülıi
lakást és vándorolt ki külföldre, hogy családot alapítson, szerencsét próbáljon. A két
idısebb a szülıkkel maradt, kamionsofırnek álltak, Jóska sosem nısült meg, Palcsi
ugyan megnısült, de valószínőleg névházasságot kötött valakivel, mert se az asszonyt
nem látta senki, se a Palcsi gyerek nem költözött el itthonról, csak évekkel késıbb
tudtuk meg, hogy Palcsi eltemette a feleségét.
Gombos papa még mindezek elıtt meghalt, és kikerült az új köztemetıbe, ennek
már van 35-40 éve is. Muki (igazi neve valószínőleg Elemér, mint apjának, de sose
hívták másként, mint a becenevén) ezután költözött el Németországba, Jóska és Palcsi
maradtak anyjukkal. Mindenesetre furcsán éltek a mi megítélésünk szerint. Mintha
megállt volna az idı kereke náluk, egyhelyben toporogtak évtizedeken keresztül. A két
és fél szoba hallos lakást még csak ki sem festették, a konyhaszag beleette magát a
falakba, nem voltak függönyök az ablakon, az ajtók piszkosan meredeztek, a festék ittott lepergett róluk, már a korhadt fa látszott alatta.
Soha nem volt pénzük semmire, a ház tatarozásakor nem tudtak önrészt produkálni,
még a bérlakások eladása kapcsán is csak akkor vették meg a lakást saját tulajdonba,
amikor kiderült, hogy a lakbér óriási mértékben megnövekszik, jobban járnak, ha a
vételi árat fizetik ki részletekben. Így lett a bérlakásuk öröklakás.
Jóska kamionsofırségének végképp befellegzett, amikor a Hungaroringen részegen
felborult a kamionjával egy ünnepség alkalmával, azonnal kirúgták. Többé nem tudott
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állást szerezni magának, bánatában alkoholista lett, amit nem bírt abbahagyni. A
szervezete igen jól bírta a szeszt, sıt a hozzá elszívott cigarettákat is.
Palcsi is nyugdíjba ment hamarosan, hármasban éltek a földszinti lakásban,
mindhármuknak nyugdíja volt, de továbbra is csak a rezsire és az alapélelmiszerre
futotta belıle, Jóska elitta a nyugdíját. Igaz, Muki segítette ıket valamelyest, de
lakásfestésre, felújításra nem futotta. Palcsi vett egy számítógépet, egész nap azzal
töltötte az idejét. Televíziójuk volt, de a legegyszerőbb szobaantennás fajta.
Gombos néni fızött a két fiúnak, ıróla csak azt lehetett tudni, hogy van valami régi
szívbetegsége, ezért nem jár ki a lakásból. Az utóbbi húsz évben nem látta senki az
utcán, azok, akik azóta költöztek a házba, illetve a környezı utcákba, sohasem látták
Irénkét. Még a lakásból sem jött ki, talán lakógyőlés alkalmával jelent meg az alagsori
összejövetelen, de ott is csak ötévente. Nagy esemény volt tavaly szeptember végén,
amikor hírlett, hogy a 90. születésnapját ünnepelik, néhányan jöttek felköszönteni, más
változás nem történt.
Sosem tudtuk elképzelni, mi folyik a lakás falain belül. Már azt gondoltuk, ez így
fog menni az idık végezetéig. Alig akartuk elhinni, hogy hétfın Irénkét bevitték a
kórházba, azóta Palcsi járt be a kórházba minden nap. Állítólag múlt héten még mosott
az anyja, aztán húzott egy vonalat, és leállt. Elég, ennyi volt. Irénke önkéntes börtönben
élt az elmúlt húsz évben, lehet, ha kijárt volna sétálni, vásárolni, járt-kelt volna a
levegın, hamarabb utoléri a vég. Talán így élt tovább, hogy bezárkózott a lakásba. A 91
év nem kevés.
Sokkal nehezebb lesz a két fiúnak. Már most látszik, hogy súlyos gondok fogják
felırölni eddigi viszonylag kényelmes életüket. A két nyugdíj – három helyett – nem
lesz elég a betevıre és az alkoholra, a lakás romokban, hamarosan egymásnak fognak
esni tehetetlenségükben. Kilátásaik rosszabbak, mint anyjuknak volt.
Úgy hírlik, temetés sem lesz. Palcsi elárulta, hogy Irénkét elhamvasztják, az urnát
pedig ı és egy temetıi sírásó – csekély borravalóért – becsempészik apjának mőkıvel
lezárt sírjába. Mostanság ez gyakori eljárás azoknál, akik nem tudnak, vagy nem
akarnak urnahelyre költeni. Viszont lesz egy gyászszertartás a közeli templomban
három hét múlva, amire várják a fiúk a ház lakóit. Olcsón megúszták anyjuk halálát.
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KASKÖTİ ISTVÁN

A Petrullo házaspár rejtélyes esete
egy rövid regény vagy hosszú novella
(5. rész)
Marco, mint egy alvajáró, tántorgott vissza az irodájába és becsukta maga mögött az ajtót.
Remegı kézzel tépte fel a borítékot.
Tízezer dollár.
Minden más alkalommal ujjongott volna örömében az összeg láttán, de mióta milliomos lett,
vagy inkább, mióta annak érezte magát, tízezer dollár nem jelentett olyan sokat. Minden relatív. De
milyen igaz. Leült az asztalához, nagyot sóhajtott. Az elmúlt izgalmak után, lassan visszatért a
szívverése a normális ütemre. Eszébe jutott a kínai generális –, hogyishivják – híres mondása, hogy
a háború elsı áldozata a haditerv.
Az elırehozott revizió már arra kényszerítette, hogy változtasson az eredeti tervén és most, hogy
már nagyjából kiürítette a Russo account-ot, ez a váratlan extra tízezer… nem is beszélve az elmúlt
éjszakai rémálomról, ami még mindig olyan hatással van rá, hogy kiveri a hideg verejték – újabb
meggondolásra késztette.
Mi lenne ha?
Az egész dologban a várakozás a legrosszabb, rettenetesen lassan múlik az idı a maga teremtette
határidıig. Minden nap, minden óra elıre nem látott veszélyt rejt magában.
Mi lenne ha?
Az akció pénzügyi fele gyakorlatilag már meg van oldva, a fennmaradó, eladatlan papírok
legjobb esetben sem jelentenek többet, mint egymillió dollárt. Ha leírja sem okoz gondot, annyit egy
rossz tızsdei napon is el lehet veszíteni, több mint nyolc, már biztonságban van. Meglepıen simán
ment, mint kiderült, ez volt a könnyebb.
Lina a nagy probléma. S most ráadásul, még ez a fagyhullám is, arra nem is számított, hogy
télvíz idején átfagy a föld. Legszívesebben csak menne már, hagyva mindent maga mögött.
Mi lenne ha?
Felvette a telefont és beütötte a fınök titkárnıjének a számát.
– Betty, drága! Beszélhetnék az öreggel? – fél perc sem telt bele, Mr. Silverstein volt a vonalon.
– Mr. Silverstein, ismételten szeretnék köszönetet mondani a bıkező bonuszért. Lenne egy
kérésem, tudom nem a vállalati szabályok szerint lenne, de a nem várt szerencse lehetıvé tenné,
hogy a feleségemet, egészségileg nincs valami jó állapotban szegény –, dadogta, – el tudnám vinni
egy pár napra, valahová melegebb környékre, ha kivehetném a hátralévı napokat az új évig…
nagyon hálás lennék.
A fınök minden további nélkül beleegyezett.
Így –, gondolta Marco –, a felfedezést, hogy lelép a színrıl, elnapolja az új év elsı napjáig. Ad
magának több, mint egy hét elınyt, keresztül-kasul utazgatni az USA-t, bıven elég arra, hogy még a
nyoma se maradjon. Sebtiben átadta a munkaterhet a partnerének –, az irodai rendszer szerint a
párok egymást helyettesítették a másik távollétében, kivéve, persze, Marco speciális klienseit,
azoknak a dossziéja szigorú jelszavas zár alatt volt, ahhoz csak Marco és az iroda fınöke tudott
hozzáférni.
Alig telt bele egy fél óra, már a Royal Bankban, barátja Tom Corella irodájában ült.
– Öregem, váratlan szerencse –, ledobta a csekket a manager asztalára –, ehhez mit szólsz. Ezt
nevezem karácsonyi bonusznak. Arra gondoltam, hogy elviszem Linát Las Vegas-ba, még ott sose
volt. Talán jó lesz a nagy csillogás, az az igazi menybemenetel, hátha jó hatással lesz rá. Váltsd be
nekem USA dollárra.
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– Az egészet? Tíz kilót akarsz ott hagyni.
– Egyszer él az ember.
– A te pénzed, pajtás.
Niagara Falls határváros, így a bankfióknak nem okozott problémát ekkora nagy összeg
beváltása, a játékkaszinók jelenléte éppen elég amerikai pénzforgalmat produkált. Míg a pénzt
összeszedték, jókora rakás lett, addig Marco elıszedte a széfjébıl a már elızıleg győjtögetett
amerikai dollárokat és a Jerry Walker útlevelet. Igen csak duzzadt az aktatáskája, mire minden
belekerült.
Nem mintha nem tudta volna máshol intézni, de jól jött az alkalom s a bankmanager irodájából
hívta az utazási irodát. Legyen tanú a Las Vegasi „kirándulásra”. Senora Fiorucci az Atlas Travel
szeretetre méltó ügynöke szó szerint kiröhögte, mikor Marco két repülıjegyet kért december 24-ére
Las Vegasba.
– Marco baby, te viccelsz? Két hónapja nincs egy hely sem az ünnep elıtti napokra. Egyetlen
esély, hogy oda repüljetek, ha Torontóban, vagy inkább a Buffalói reptéren letanyáztok és
kivárjátok, hogy hátha lesz egykét lemondás. Jó szerencsét Banbinó –, és a harsogó röhögés
félbeszakadt, ahogy Marco lecsapta a kagylót.
– Buffalóbol tudunk repülni… füllentett, s kellemes karácsonyt kívánva, sietısen elhagyta a
manager irodáját.
Hazafelé menet még megállt egy turista-bazár elıtt és vett két kanadai juharleveles emblémával
díszített inget, meg egy üveg juhar szirupot. Az amerikai turisták szokásos kellékeit. Behajtott a ház
elé, ránézett az órájára, alig múlt négy óra. Mit mondjon az asszonynak, hogy miért jött ilyen korán
haza. Mondja, hogy nem érzi jól magát? Az influenza talán jó magyarázat lenne, de nem kívánja
magát kitenni Lina szokásos házi-gyógykezelésének, a kamillateás kúrának. Amit legkevésbé akár
most, az valamiféle szimpátia az asszony részérıl. Éppen elég problémája van a megoldást illetıen,
nem hogy még azzal is bonyolítsa az érzéseit. Legjobb lesz talán, ha nem magyarázkodik, elvégre is,
mi köze az asszonynak ahhoz, hogy ı mikor jön vagy megy. Sose magyarázkodott, miért kezdene
éppen most. A végén. Bedugta a vásárolt szuvenírt az ülés alá, még jó, hogy eszébe jutott –,
elıszedte a plasztik ponyvát, amit a napokban vett a Home Depot-nál, hóna alá csapta és benyitott a
házba.
Lina csak egy halk "Hi"–al jelezte, hogy tudomásul vette a férj korai hazaérkezését. Fel sem
nézett, egy satnya kis fenyıágat díszítgetett a kisasztalon, üvegdíszeket meg ezüst szálakat aggatott
rá.
– Hát ez meg mi akar lenni? – tette fel a kérdést Marco.
– Egy kis karácsony, gondoltam…
– Te mondtad, hogy ne vegyek karácsonyfát, te majom… hogy nem akarsz karácsonyozni…
– Tudom, de olyan üres volt a ház nélküle, mégis csak… hiányzott az illata… Vettem egy
panettonit is… nincs karácsony igazi olasz kalács nélkül.
– Megáll az ember esze… tipikus nı. Úgy cserélgeti a véleményét, mint más a gatyáját.
– Ne gúnyolódj Marco. Az mi? – mutatott a csomagra, aztán ahogy felismerte. – Plasztik
ponyva? Minek az neked?
– Jó, ha van a háznál. Sose lehet tudni.
– Már-már azt hittem, hogy valami karácsonyi meglepetés.
– Na, ja… meglepetés. Ha tudná a szerencsétlen, hogy mekkora meglepetés lesz. Azzal otthagyta
az asszonyt és felszaladt a dolgozószobába. Az aktatáskát a pénzzel a szekrény felsı polcára dugta a
felhalmozott vacakok alá, a ponyvát a sarokba dobta. Nem tudott napirendre térni Lina viselkedése
fölött. Ez az egész karácsonyi szentimentalizmusa merıben ellentétben áll az elızı viselkedésével.
Megtagadta a katolikus múltját, teljesen átadta magát Martin testvér által hirdetett maszlagnak, és
most karácsonyozik? Ajándékot, meglepetést vár? Eszébe jutott a kis ezüst medalion, amit
Torontóban vett neki. Elıkotorta az asztalfiókból és lement a nappaliba.
A rádióból halk zene szólt, egyike a se-vége se-hossza nincs karácsonyi daloknak.
– Lina. Ha már mindenáron karácsonyt akarsz, itt egy kis meglepetés, nem volt alkalmam
becsomagolni. Nesze!
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– Az mi?
– Nézd meg.
– Szent Kristóf?
– Az utazók és vándorok védıszentje. Gondoltam, ha már nagy útra készülsz, hát legyen…
Lina, csak ült a szófán, tenyerében az ezüst láncon lógó kis medalionnal, könnyek győltek a
szemébe, majdhogy nem elsírta magát a meghatottságtól. Kis idıbe telt, mire megszólalt.
– Marco. Én nem akarok többet a garázsban ülni.
– Mi? Mi ütött beléd? – csodálkozott a meglepett férj. – Mi lesz a mennybemenetellel?
– Nagyon hideg van.
– A te dolgod, nekem mindegy, nem mintha élveztem volna, hogy lefagy a seggem. Úgy is jó, –
s azzal otthagyta az asszonyt, Szent Kristóffal, a feldíszített fenyıággal meg a rádióban danászó
Frank Sinatrával együtt.
A lüktetı fejfájás csak nem akart szőnni. A fürdıszobában kutatott valami fájdalomcsillapító
után, úgy rémlett neki, hogy volt még Tylenol az erısebb fajtából. Bevett hármat annak ellenre,
hogy szigorúan kettı a megengedett adag. A tükörbıl egy megviselt ábrázatú idegen nézett vele
szembe. Hamarosan vége lesz, nyugtatta magát. Adió Lina, adió Silverstein, adió Kanada. Helló
Riviera!!!
Bement a dolgozószobába és magára csukta az ajtót. Eldılt a díványon, lehunyta a szemét és
próbált az elkövetkezendı teendıkre koncentrálni.
Ötödik lépés a szabadsághoz.
Csak nem betojni, terv az terv. Azért csinál magának az ember terveket, hogy azt végre is hajtsa.
Elvégre is Lina kívánságának tesz eleget, vágyik az asszony egy jobb világra… a hülye kis kurva hisz
a mennyországban, hát legyen neki mennyország. Ha ténylegesen van olyan, – bár kétlem –, ha
valaki, hát Lina joggal hisz a bebocsájtásban. Jó lélek a kis csúnyaság, a légynek sem ártott egész
életében, nem lehet rá panasz. Hőséges feleség, jól fız, mi az hogy jól? Isteni a borjú piccata–ja, a
nyúlgerinc ala boloneserıl nem is beszélve. Igaz, hogy szereti a borocskát, na és? A negyedik, ötödik
pohár után úgy produkál az ágyban, mint egy profi. Egy nıstény tigris. Ha meggondolja az ember,
nincs az a profi, aki öt év után is olyan lelkesedéssel ügyeskedne, mint az én kis Linám. Szeret baszni
a lelkem, azt meg kell adni.
Lassan hatott a tripla adag codein, még öt perc sem telt bele, kellemes zsibbadtság borította el az
agyát s azzal mély álomba merült.
*
Isteni illatokra ébredt. Közben besötétedett, kellemes félhomály borította a szobát. Havazott, a
szőz-fehér hó tükrözte a szoba falára az utcai lámpák fényét. Megelégedéssel állapította meg, hogy
elmúlt a fejfájása. Nem kellett sokat gondolkoznia, egybıl felismerte az illatok eredetét. Osso Buco,
kedvenc étele, a gremolata megtéveszthetetlen illata töltötte be a házat.
Felkattintotta a lámpát az íróasztalán, háromnegyed hét. Több, mint két órát aludt. Kiment a
fürdıszobába és hideg vízzel öblítette az arcát, fogat mosott, hogy a másnaposság lappangó ízét
eltüntesse a szájából.
Osso Buco!
Megszokott látvány fogadta a konyhában, terített asztal, nyitott üveg Valpolicella, dédelgetett
hagyaték az öreg Russo pincészetébıl, még maradt néhány üveg speciális alkalmakra tartogatva.
Lina a szokásos fehér köténnyel maga elıtt, sürgött-forgott. Arca kipirult a nyitott sütı melegétıl,
rakoncátlan fekete haját színes kendıvel kötötte lófarokba. A konyhapulton, a kis rádióból az
elmaradhatatlan karácsonyi zene szólt. Az idillikus családi szín pillanatokra feledtette Marcoval a rá
váró feladatot, a tervezett ÖTÖDIK LÉPÉST.
– Ülj le, pajzano… épp jókor. Készen a polenta is. Önthetnél egy kis bort, megnyitottam, hogy
legyen ideje lélegzeni – mondta Lina, szinte kedélyesen. –Ezen kívül már csak három üveg maradt,
meg öt Barbera d'Asti. A többi mind a papa termése. Az is fogytában, ha így megy, lassan
rászorulunk, hogy vegyünk –, még kuncogott is hozzá.
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Marco egy szót sem szólt, az igazság az, hogy hirtelenjében nem tudta, hogyan is viselkedjen.
Töltött mindkettıjüknek, szó nélkül ürítették ki a poharat. Nem volt szokás koccintani, felesleges
formaság, elkerülendı fáradtság. Leült az asztalhoz, zavartan tologatta, igazgatta az evıeszközöket.
Nézte az asszonyt, kerülve a tekintetét, fıleg amikor háttal volt neki. A kötény kötıje szorosra fogta
a dereka körül a könnyő, virágmintás ruháját, kihangsúlyozva a formás kerek fenekét. Nem kerülte
el Marco figyelmét az sem, hogy a rövid, fehér mezítelen lábaszára frissen van borotválva.
Ráadásul vacsorát fız? Osso Buco? Valami nincs itt rendjén – vágott bele a felismerés –. Öntött
még egy pohárral és fenékig kiitta. Lina is nyújtotta az üres poharat és kacsintott hozzá.
Mi lesz ebbıl? Rémülten vette észre, hogy a gremolata, – fokhagymás, petrezselymes szaga rég
ismerıs parfüm illatával keveredik.
Akinek még nem adatott meg a szerencse, hogy Lina által tálalt Osso Bucot egyen, nem is tudja,
hogy mi az igazi culinari gyönyör. Az asszony tudatában volt a saját konyhamővészetének hatásával
és ahogy Marco elé tette a magasra halmozott tányért, csípıre tett kézzel várta az ovációt. Marco
meg csak nézte, hol az ételt, hol a szakácsnét, hirtelen belevágott az ijesztı gondolat.
Utolsó vacsora?
Van, aki milánói rizottón tálalja a négy-öt centi vastag borjúlábszár szeletet, de az igazi,
szemetgyönyörködtetı látvány, ha a piros, paradicsomos, zöldséges köret aranysárga polenta ágyon,
magyarul, puliszkán fekszik. Az az igazi. Olyan szép, hogy az ember alig meri megbolygatni a
tökéletes szín-kompozíciót. Marco legyızve a sötét gondolatait, beleszúrta a villáját a puhára párolt
húsba, és ahogy a nyelvén érezte az ismerıs ízt, kétségei is enyhültek. Elismerıen bólintott az
asszonyra, aki maga is leült az asztalhoz, hogy elpusztítsa a maga gigantikus adagját. Szótlanul
ettek, gyakran emelgetve a poharat, nem telt bele egy negyed óra sem, már a második Valpolicellát
is kinyitotta Lina, hadd lélegezzen, mondta.
– Havazik – állapította meg a tényt Marco, megtörve a csendet.
– Jócskán esett.
– Még mindig esik.
– Lesz mit lapátolni.
– A franc bele.
Ebben maradtak.
Lina öntött. Kiürült az üveg. Eltel egy jó fél óra is, ha nem több. Marco kerülte az asszony
tekintetét, egyszerően nem tudta hogyan viselkedjen, szótlanul bámulta az üres tányért.
– Akarsz cannolit?
– E…e… egy fal… falat se menne le… dadogta.
– De milyen meleg van itt… állapította meg Lina kis idı múlva, ledobta magáról a kötényt és
kigombolta a ruháját. Végig.
– A bor. S…sok… sokat ittál Lina – kuncogott Marco, megszabadulva a kényszerő
szótlanságtól, felragyogott a szeme az asszony kacér félmeztelensége láttán.
– Na nézd, ki beszél? Te is – legyezte magát a kötényével.
– Kibuggyannak a csöcseid.
– Na és, kit zavar – még meg is emelte a fekete melltartós dinnyéket a keze-fejével és beharapta
az alsó ajkát, ami mindig alig rejtett kihívást jelentett.
– Engem már semmi se… se zavar – felállt az asztaltól, kissé bizonytalan mozdulattal mutatott
az ajtóra. – Én… én… most megyek. Jössz Angelina Petrullo? Ver… ver… versenyt futok az ágyig
– El kéne mosogatni.
– Hagyd… hagyd a fenébe, majd a cse… cse… cselédlány… – azon aztán jót nevettek és Marco
nagyot csapott Lina fenekére, ahogy botladozva felszaladtak a hálószobába.
Lina egy gyakorlott mozdulattal lerántotta a takarót az ágyról s míg Marco tétova kezekkel
próbálta kigombolni az ingét, ı az utolsó ruhadarabjától is megszabadította magát. Elterült a dupla
széles ágyon leplezetlen várakozással, türelmetlenül várta, míg párja akcióképessé teszi magát.
Hamarosan elvesztette a türelmét és rákiáltott.
– Gyere ide te szerencsétlen, hadd segítsek rajtad –, feltérdelt az ágy szélén és pillanatok alatt
kihámozta a kuncogó pajzanot a gúnyájából és magára rántotta.
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Ölelte, két karral szorította magához, rövid, izmos combjai, mint acél csapda ejtette rabul és
diktálta a már ismerıs ritmust. Ha nem csak passzív alanyként szenvedte Lina a házastársi
kötelezettséget –, ami gyakran elıfordult Marco tapintatlan viselkedése miatt –, hanem igazan
társnak érezte magát, olyankor felszabadult minden erotikus, elnyomott vágya a hajdani
zárdanövendéknek és nem csak fizikai agresszióval, de hanggal is demonstrálta szexuális élvezetét.
Zengett a ház, remegtek a falak… s ez így ment idıtlen idıkig.
*
Halkan, alig hallható karácsonyt idézı zene szőrıdött a konyhából, a függönyözetlen nagy ablak
mögött hullott a hó kitartóan, nagy csúcsos kalapot rakott az utcai lámpára. Békesség és szeretet,
búgta a tegnapi énekes csoda, aludt a város, csak a messzi vízesés zúgott kitartóan. A Petrullo
házaspár kijózanodva a nagy párbaj után, kimerülve, a kielégüléstıl, árulkodó, idétlen mosollyal az
arcukon hevertek szótlanul a győrött, összekuszált lepedın. Nagysokára Marco törte meg a csendet.
– Szomjas vagyok…
– Igyál.
– Hozz valamit inni.
– Miért én… vedd úgy, mintha már nem lennék itt.
Csend. Hosszú, terhes szünet után Marco szólalt meg.
– Te tényleg hiszed, hogy a mennybe mész?
– Miért ne hinném.
– Te hülye vagy… senki se megy a menybe élve!
– Miért ne lehetne. Krisztus ment.
– Elıször is, én azt is kétlem, másodszor, ha tényleg ment, protekciója volt. Család. A papa
intézte. Tiszta olasz módra. – még el is nevette magát nyomatékul.
– Ne légy szentségtörı… Igen is lehetséges. Martin…
–… hogy valakinek a lelke a mennyországba megy, még hajlandó vagyok elhinni, de csak úgy…
puff? Na, hagyjuk a hülyítést.
Már, már úgy látszott, hogy vége a vitának, de egyszer csak Lina hirtelen felült. Halkan szólalt
meg, indulatát leplezve.
– Marcoooo!? – hosszan elnyújtva, ami mindig rosszat jelentett.
– Mi… mi van?
– Te azt mondtad, hogy te majd segíteni fogsz… Most azt állítod, hogy élve nem lehet…
– Lina, hagyjuk ezt a marhaságot most… most aludj.
– Marcooo! Mit értettél az alatt, hogy segíteni fogsz? Hogy fogsz segíteni? Marcooo! – ha eleve
nem hiszed? – hirtelen a fejéhez kapott, a felismerés, mint villám csapott bele. – Te szentséges szőz
anyám, minden szentek, te atya egy úr isten te… te… te engem meg akartál ölni?

folytatjuk…
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KÖVES JÓZSEF

A magány jegyzeteibıl
Mindannyian egyedül vagyunk...
vágyunkat, álmainkat ellenırzi, támadja
feleség, szeretı s vadidegen.
Egyedül sincs soha csöppnyi magányunk,
függetlenségünk is vágyálom csupán –
s nem bújhatunk el önmagunkba sem.

Lebegés
Fotó: KEGLOVICS ANITA
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KAMARÁS KLÁRA
A kutyák nem felejtenek
Már jóval elmúlt éjfél. Az ablakok tárva voltak, de a redınyt leeresztették, hogy a
réseken át egy kis friss levegı jöhessen a szobába a fullasztóan forró nap után. Minden
zaj, apró zörrenés behallatszott a kertbıl.
Az öreg már aludt, de Júlia még nem volt álmos Az ablak melletti sarokban,
üldögélt egy fotelban –csak úgy hálóingben- és egy halvány égı mellett olvasott,
éberen, de készen arra, hogy ha elfárad a szeme, azonnal bebújhasson az öreg mellé a
könnyő takaró alá.
A kutya a kertben, az ablak alatt szokott aludni, mintha így közelebb lehetne
gazdáihoz. Most is ott volt, szép csendesen szunyókált. Néha valami nyöszörgı hangot
hallatott. Álmodik, vagy a reuma bántja? İ is öreg.
Hirtelen morogni kezdett. Júlia felfigyelt. Biztosan sündisznót lát. Azokat nem
szereti.
A kutya tovább morgott. Az asszony hirtelen megdermedt, mert egy suttogó hang
ütötte meg a fülét.
– Dollár… gyere ide!
A kutya elhallgatott.
Júlia az ágyhoz ugrott és ijedten rázni kezdte a férjét.
– Vili, az istenért! Ébredj! Valaki járkál a kertben.
Az öreg kábultan kászálódott elı.
– Mi? Mi a baj?
– A kertben… Valaki… Dollár morgott rá…
– Ugyan…
– Félek! Nézd meg mi van.
A férfi felkelt és meztelenül, ahogy a hıség miatt nemrég lefeküdt, kiment
körülnézni.
Meggyújtotta a kerti lámpát, de csak pár lépést tett a bejárat elıtt, aztán
visszafordult. A hatalmas fák árnyéka mindent beborított, a világítás szinte semmit nem
ért.
Ha valóban van itt valaki, bárhol meghúzódhat a sötétben.
Felesleges
nézelıdni… és veszélyes is lehet.
Visszament.
– Senki –nyugtatta Júliát. – talán képzelıdsz.
– Nem, nem…
– Ha volt is, már elment. Vagy elbújt a bokrok között.
– Megnézted?
– Tudod ki! Hogy leüssön? Koromsötét van. Bezártam minden ajtót. Gyere aludni.
Júlia azonban egyre éberebb lett.
– Tudta a kutya nevét… és Dollár ráismert a hangjára… Te jó atyaisten! Ez csak
Zoli lehetett. Más nem ismeri a kutyánkat.
Zoli! Valamikor a szomszédban, egy szükséglakásban lakott. Ha a család nem volt
otthon, gyakran átmászott a kerítésen és Júlia kutyáját idomította. Rúgta, lapáttal verte,
ha ugatni mert. Sajnos csak évekkel késıbb tudták meg, akkor már nem volt mit tenni.
Dollár csak a postást merte megugatni, mert tıle elválasztotta a kerítés. Ha maga mellett
tudta a gazdáját, vadul támadott, de ha egyedül volt, félt, ugatás helyett csak morgott.
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Zoli elköltözött.
Most, évekkel késıbb, valaki nevén szólította Dollárt és a kutya azonnal
abbahagyta a morgást.
A kutyák nem felejtenek.
Az emberek se. A beléjük ivódott félelem ott kísért a felszín alatt, míg csak élnek.

Piros, a kutya és a Zsuzsika-effektus
A nagyszülık sorsa és öröme, hogy az unokát hosszabb-rövidebb idıre vendégül
láthatják.
Misi még alig tudott beszélni, mikor megérkezett hozzánk. Csekély szókincsével
és némi mutogatással már az elsı félórában tudtunkra adta a számára legfontosabb
eseményeket.
A fejére csapott és jelentıségteljesen hozzáfőzte:
– Zsuzsika verte!
Belemarkolt a hajába:
– Zsuzsika húzta! Zsuzsika tépte!
Megrémültem.
– Csak nem bántotta valaki ezt a gyereket? Talán csak fantáziál, mesél… kitalálta
az egészet.
– Bizony, igaz minden szó – mesélte Misi édesanyja. – Zsuzsika a szomszéd
család kislánya. Egyidıs a két gyerek, de Zsuzsika jóval fejlettebb Misikénél,
nagydarab, dundi kislány. Nem tud szépen, nyugodtan játszani. Legfıbb szórakozása,
hogy Misikét csépeli. Nem akartam a szüleit megsérteni azzal, hogy megtiltom neki,
hogy bejöjjön hozzánk, mert nem csak szomszédok vagyunk, hanem, a drága jó
édesanyja, még kollégám is! Féltem, hogy veszekedés lesz belıle, vagy a
munkahelyemen kellemetlenkedik, inkább beadtuk Misikét az óvodába. Nagy nehezen
vették fel a kiscsoportba, hiszen még beszélni is alig tud, de megértették a
körülményeket. Minden hiába… Zsuzsika szinte leste, mikor érünk haza, azonnal átjött
és kezdıdött a goromba játék. Misike pedig megadóan tőrte a hatalmaskodást. Beláttam,
hogy el kell választani egymástól ezt a két gyereket! Ezért is hoztuk el Miskét pár hétre.
Elıszedtük a régóta ırzött játékokat, hogy ne unatkozzon a gyerek. Volt itt maci,
kutya, bohóc– még az apja gyerekkorából. Kezdıdhetett a játék.
– Mi legyen a bohóc neve?
– Zsuzsika! – vágta rá kicsi unokám, szinte gondolkodás nélkül.
– Adjunk nevet a kutyusnak! No, hogy fogjuk hívni?
– Zsuzsika!
A mackó nevét már meg se mertem kérdezni.
Húsvétra egy elı nyuszit hoztunk kölcsönbe. Úgyse kell sokáig. Hozzá se mert
nyúlni. Egy simogatásra se lehetett rábírni, etetni se akarta.
– Zsuzsika, Zsuzsika! – bizony a nyuszinak is Zsuzsika lett a neve. Másnap vissza
is vittem a gazdájának.
Nem lesz ez így jó! Járjon óvodába itt is, talán a sok gyerek között feledésbe
merülnek Zsuzsika gonoszkodásai, és a kislány is leszokik a hajtépésrıl, mire az
unokám haza utazik.
Így lett Misibıl letenyei óvodás.
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Már a beszoktatás elsı napján jól érezte magát az új oviban. Ragyogó idı volt és
mindenféle szabadtári játékból lehetett választani. Sok szórakozási lehetıség várta:
hinta, csúszda, mászóka, homokozó, gyerekkézbe való, mőanyag ásóval, lapáttal.
Minden gyereknek jutott játék kedvére.
Az Misi rögtön a csúszdához szaladt, amire éppen egy másik kisfiú akart
felmászni.
Misike azonnal félrelökte egy határozott csatakiáltással:
– Most én vagyok a Zsuzsika!– és ı mászott fel elsıként a csúszdára.
De nem is Misikérıl, hanem a kutyáinkról akartam írni. Elsısorban Pirosról, a
menhelyi kutyáról. Mikor elıször megláttam, egy fedetlen kennelben ült egy kis
kutyaház tetején. Lakótársa egy, fél szemére vak, fekete puli, keverék kan volt, aki
uralta a területet. Övé volt a kis kutyaház, nemcsak azért, mert ı befért, Piros pedig
aligha, hanem mert ı volt a régebbi lakó. Elıjogait ki is használta, így Piros a kutyalak
tetején vészelte át a telet. Megküzdeni a meleg szálásért nem tudott, mert törött lábát
nemrég foltozták össze. Így az idıjárás, a kemény téli fagy hamarosan megviselte.
Piros, szép, zsemleszínő, ivartalanított szuka volt. Azonnal megakadt rajta a
szemem. Ahogy mondani szokták, ezt, vagy semmit, és azonnal örökbe fogadtuk.
Hamarosan kiderült, hogy a balesete, a hideg tél, és még ki tudja, mi minden,
amirıl nem is tudtunk, alaposan tönkretette az egészségét, ezért benn alhatott a
lakásban, pedig a méretei nem éppen szobakutyaságra predesztinálták.
Két év telt el, közben gyógyszerezés, mőtét, mindent türelmesen viselt.
Na, de valakinek a házat is ırizni kell!
Így került hozzánk Brutus, a fiatal kan. Övé lett az udvaron álló kutyaól.
Piros, akinek jó helye volt eddig a lakásban, új szokást vett fel. Ha kiment az
udvarra azonnal elfoglalta a kutyaházat, amire eddig rá se hederített.
Talán felrémlett neki a múlt, a menhely, a hiába vágyott kutyaóllal… Mintha azt
mondaná:
– Itt most végre én vagyok elınyben... Most én vagyok a Zsuzsika…!
Emberek, kutyák, egyre megy… mindenki felül akar kerekedni valamiben, le akar
gyızni valakit, mindenki Zsuzsika szeretne lenni…
Bizony, így adódnak tovább az elszenvedett sérelmek.
Szomorú.
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PÉTER ERIKA

Tenyérbe zárt vágyak

Tánc

Ölelni jár az éjszaka,
perzselnek égı, s puha csillagcsókok,
ezüstfény ragyog ajkadon,
hárfahúron zengnek lágy akkordok.

Terpsichorehoz, a táncosok múzsájához
Figyeltem egy a nıt
a zene hevében;
nem gátolta táncát
semmilyen szemérem,
önfeledten ropta,
riszálta magát, mohón
kortyolgatva silány italát.

Párnánk alá bújik a hold,
szemérme csak ott lel menedékre,
virradatra győrött az ég,
szürke folttá kopik feketéje.
A bolygók is orcátlanok,
két felhı közt csillagkaput zárnak,
s nyelvet öltve hátunk mögött,
kuncognak a tenyérbe zárt vágyak.

Irigyeltem részegségét,
trágár ritmusát,
ingadozva ringó,
izmos tomporát,
lábait, mit
nagy terpeszbe tett,
egyensúlyozni így
könnyebb lehetett.

*

Szóló

Szeretnék még egyszer
táncolni ily vadul,
úgy, hogy verítékünk
egymás nyakába hull,
mintha izmos kígyók
Laookont fojtanák,
úgy, mint paraziták
fonják át a fát,
– úgy táncolnék át
egy áldott éjszakát.

Egyedül a pillanattal,
s a pillantásban: csak veled,
mormolok két varázsigét:
szerelem és szeretet.
– Nem történik mégsem semmi.–
Karjaimba vágylak venni,
de álombeli lény vagyok.
Árnyad sétál, elkerül
s felriadok, egyedül.
*
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MESE

MESE

MESE

NYIRI PÉTER
Nikodémusz
A hold varázsosan tündökölt, a csillagok szemérmes-halványan hunyorogtak a mélykék égen.
Lágy, gyenge szellı indult útnak, s mosolygott, mert a magas kıfal mellvédjén vidám csillámdalt
énekelt egy pajkos holdsugár. A fal mellett, a sötétben egy férfi ment sietısen. Hosszú, erıteljes
léptekkel haladt, fejét idınként lehajtotta, mintha attól félt volna, hogy észreveszik… İt, a híres
Nikodémuszt, az írástudók legkiválóbbikát, a jómódú és bölcs tanítót, aki egyaránt járatos a föld és
az ég dolgaiban. Észreveszik, amint gyanúsan és szinte titokban gyalogol az éjszakában, éppen
arrafelé, ahol a názáreti Jézus tanítványaival megszállt. Ahogy erre gondolt, egy pillanatra
megtorpant, majd felemelte fejét, kiegyenesedett, és továbbindult. – Így döntöttem – mondta
magának. – Miért és ki elıtt kellene titkolnom? Jogom van találkozni vele; tudni akarom, ki ı.
Amikor belépett a szegényes házba, a tanítványok már aludtak, csupán Jézus ült az asztalnál:
elıtte gyertyaláng lobogott, és ı imádkozott. Nikodémusz megvárta, míg a názáreti bevégzi a
fohászt; aztán így köszöntötte:
– Nikodémusz vagyok. Hozzád jöttem.
– Tudom – felelte a vándor próféta csöndesen, miközben egyenesen a farizeus szemébe nézett –
Már vártalak.
Kimentek a ház elé, majd egy lépcsın fel a házak tetejére, és végignéztek az alvó városon. A
közeli dombokon enyhe szellı ringatta álomba az olajfák leveleit, csönd volt, béke és csillagfény.
– Hallod a szelet? – kérdezte Jézus? – És hallod-e a lélek hangját?
Nikodémusz a távolba pillantott, szíve megtelt a világ szeretetével, ugyanakkor kicsinek,
aprónak, porszemnyinek érezte magát az egyszerő ruházatú, szelíd, ragyogó szemő nazír mellett, aki
éppen újra megszólalt.
És Nikodémusz, az írástudó, a hit mestere csodálattal, olykor szemlesütve hallgatta a názáreti ács
fiát. És miközben az Istentıl támadt szavakat hallgatta, ráeszmélt arra, hogy a szeretet kelyhében ott
a bölcsesség is, és hogy egy harmatcseppnyi jóság többet ér a világ minden tudományánál… Mert e
harmatcsepp maga az élet vize…

A kereszt árnyékában
A kereszt árnyékában egy százados állt merev tartással, rezzenéstelen arccal, tekintete a
távolba révedt, néha a szenvedı alakra pillantott. Körülvették százak, ı mégis magányosan,
vigasztalhatatlanul egyedül érezte magát. Az égen felhık sorakoztak, jöttek, közeledtek, eltakarták a
napot, hideg szelet hoztak, esıt fakasztottak. A nép fázott, és még hangosabban átkozta a fára
szegezett embert. Csak egy sötét ruhás asszony térdelt zokogva a kereszt elıtt, mellette megtört arcú
férfi guggolt. A nép fázott, de a római katonát valami marta, égette belülrıl. Szégyen, lelkifurdalás
tépte-rángatta szívét-lelkét szüntelen-szakadatlan. A szenvedı ekkor reá emelte megfáradt tekintetét;
tövis szúrta homlokából vércsepp hullott le csendesen, és vörös-feketére színezte a földet. Egy
haldokló pecsétje, gondolta a százados, és a megkínzott szemébe nézett. Az élettıl búcsúzó áldozat
szemei voltak ezek a melegséget árasztó, így, könnytıl ázottan, véreresen is erıt sugárzó szemek.
Aztán a szenvedı az asszony felé fordította arcát, mondott neki valamit, és mosolygott. Hosszú
percek teltek így, majd a keresztre feszített egy szót sóhajtott, s átadta meggyötört lelkét Istenének.
A szél most már viharrá dühödött, zúgott, rohant bele a sokaságba, mintha ostorozni akarná a népet.
Az ég dörgött, villámok cikáztak, de a sötét fellegek között utat talált egy fénysugár, s arannyal
vonta be a keresztre feszített töviskoszorúját. A katona térdre borult, s beleordította a zivatarba: Ember! Megölted azt, aki teremtett!
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KARAFFA GYULA
Beszél, beszél a barát…
Vót eccer egy barát. Szırcsuhája vót, meg kötözött bocskora, meg bornyubőr tarisznyája. Oszt
csak járta a vidéket, oszt csak jött ment, csángált. Oszt akármerre ment vót, mindenütt szapulta az
embereket, merhogy azok bőnös életet élnek vala, megvetik az evangyéliomot vala, meg az imákot
vala. Mán, ahogy ő mondta. Vala. Annyira nem szeretett mán az senkit, hogy szabályoson rosszul
lett, ha tanálkozott egy bőnös embervel. Mán csak az imáccságoknok élt. No, bément eccer egy
faluba, oszt mosolygott ottan mindenki, láccott, hogy rendbe van minden, jól élnek, nincsen ottan
semmi probléma. Tele vót a pajta szénával, tele a csőr szemesvel, tele az ól disznóval, tele a hodály
birkával, tele az udvar szekérvel, tele az istálló marhával meg lúval. Szép zsírosak vótak a férfijak,
kerekek az asszonyok, szálasak a legények, szemérmesek a leánykák. Oszt méges tanált hibát itt es a
barát, oszt elkezdte üköt kiabálni, hogy hát micsoda istentelen emberek mán. No, eccer osztán ez a
barát megéhült. De olyannyira, hogy a harmadik határba es ehallaccott a béle mormogása. Bément
az egyik gazdához, oszt elkezdett annak kedveskedni, hogy hát milyen szép a portája, milyen szép a
marhája, hogy milyen dógos az asszonya, hogy milyen takaros a leánykája. No, gondolta az ember,
tán meglágyult ennek a barátnak az agya, hogy így dicsérgeti ıtet! Osztán meghallotta ü es a gyomra
morgását, oszt rögtön megértette a csiziót. Hát csak kérni akart az, semmi egyebet! No, azótátúl
mongya a magyar:
„Beszél, beszél a barát, alamizsna a vége.”

Beszélhetsz annak…
No, vót eccer Bellényen egy disznós ember. Annyi disznaja vót, hogy még a lábtörlıje es
disznóbőrbül vót csányva! Vót ennek a gazdának a sok közt egy igen-igen kedves kandisznaja.
Büszke vót arra, mert az a kanyi úgy hágott, hogy utána egy koca se maradt üresen! Jó pénzt hozott a
konyhára a hágatás, oszt jól tartotta a kanyit a gazda. Etette, itatta, a nap elıl a hősbe fektette,
vakargatta a tokáját, simogatta a hasaajját. Mán, amikor ráért a sok másfajta munkátul. Az a kanyi
meg úgy röfögött, úgy helyeselt, mint aki tuggya, hogy mindez néki kijár a dóga végzéséért.
Fetrenkedett egész napokat, ha nem akadt koca, amikor meg felkelt, akkor es csak azért, hogy
csámcsogjon a vályúnál. Oszt csak hízott, csak kerekedett, mán akkora vót, hogy alig fért az ólba.
Akkora hasat eresztett, hogy a fıdet érte álltában. No, egy napon békopogott egy gazda a búgó
kocájával. Jajj, de szép kis koca vót az, hajják! Olyan vót a szép selymes szırivel, a szép kerek
sonkáival, akár a disznómennyország! No, kikelt a mi kanyink es az ólbul a látványra, oszt elkezdett
röfögni, döfködni, keringeni, szaglászni, nyalakodni, de mán a hágásra nem vót móggya a hasátul,
meg a nagy súlyátul, nem bírta a lába a hágást. Csak nézte a kis kocát keservesen. A gazda meg csak
beszélt, csak bíztatta, ugorj csak kis kanom, hát ne haggyál mán szégyenbe, te! No, de mondhatta
annak! Azótátul mongyák a magyarok a tehetetlen emberre es, hogy:
„Beszélhetsz annak, mint a bellényi kannak.”

MESE, MESE… …VÉGE
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CSELÉNYI BÉLA
a puhaszemő
felidéz valami tömegringatózást
ahova elengedték
ahol a hasonlat már metafora
és isten kulcstartóra kerül

gyermekét elvették tıle
pedig kéne neki valaki a menhelyen

levelet ír istennek
alázatos gyöngybetőkkel

csak ikreket szeretne
ennyi az egész
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VÁLTOZATOK FORDÍTÁSRA — 8.
YVES BONNEFOY
Toute la nuit

Egész éjjel

Toute la nuit la bête a bougé dans la salle,
Qu'est-ce que ce chemin qui ne veut pas finir,
Toute la nuit la barque a cherché le rivage,
Qu'est-ce que ces absents qui veulent revenir,
Toute la nuit l'épée a connu la blessure,
Qu'est-ce que ce tourment qui ne sait rien saisir,
Toute la nuit la bête a gémi dans la salle,
Ensanglanté, nié la lumière des salles,
Qu'est-ce que cette mort qui ne va rien guérir ?

A teremben egész éjjel mozgott az állat,
mit jelent ez az út, hogy vége nem szakad,
a dereglye egész éjjel partját kereste,
milyen távollevık, kik haza tartanak,
a kardpenge egész éjjel a sebbe mélyedt,
milyen kín az, amely semmit meg nem ragad,
a teremben egész éjjel nyögött az állat,
a termek fényeit bevérezve, tagadva,
mi e halál, amely semmire írt nem ad?
Rónay György

Yves Bonnefoy: Poèmes, Paris: Mercure de
France, 1978, p. 125.

In: Rónay György: Századunk útjain, Budapest,
1973, Európa, 657–658. o.

Hajnalig

Egész éjjel

Mocorgott hajnalig a teremben az állat,
Mi ez az út, minek végérıl semmi hír,
A partot hajnalig keresgélte a bárka,
Ki e sok messzi arc, ki minket visszasír,
A sebbel hajnalig ismerkedett a penge,
Mi e zavar, amely fölfogni mit se bír,
Nyöszörgött hajnalig a teremben az állat,
A fényre tagadást és vért ontott az állat,
Micsoda e halál, e semmire-sem-ír?

Egész éjjel forgott egy állat a teremben,
Mi ez az út megint, hogy vége-hossza nincs,
Egész éjjel próbált egy csónak partot érni,
Ki jönne vissza most közénk, hiába nincs,
Egész éjjel figyelt, forgott a tır a sebben,
Mi ez a kín, miért, hogy oka, célja sincs,
Egész éjjel nyögött az állat a teremben,
Vérébe dılve lent, a fényes, nagy teremben,
Ki halt meg, és ki nem segít meg senkit itt?

Timár György

Tóth Krisztina
Pannonhalmi Szemle, 1997/1, 46. o.

In: Yves Bonnefoy: Még egyre az a hang,
Budapest, 1973, Európa, 22. o.
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VÁLTOZATOK FORDÍTÁSRA — 8.
Az 1923. június 24-én született Yves Bonnefoy a mai francia költészet nagy öregjének, egy
kissé pontosabban: élı klasszikusának számít. Elsı fontosabb kötete 1953-ban jelent meg. A
gondolkodó mővészek közé tartozik: jó néhány elemzı tanulmányt írt a költészet és a
képzımővészet, de még a filozófia kérdéseirıl is. Lefordította franciára Shakespeare életmővének
számos darabját, és fordítói munkájának elméleti tanulságait tanulmányokban összegezte. Elsı
magyar nyelvő kötete 1973-ban jelent meg, Timár György fordításában; a második már verset és
prózát egyaránt tartalmazott (Kép és jelenlét. Yves Bonnefoy válogatott írásai, szerk. Sepsi Enikı,
Budapest, 2007, Argumentum. – Egy újabb győjtemény elıkészületben.).
Toute la nuit címő versének négy magyar változatáról is tudok. Közülük hárommal
foglalkozom itt. (Rába György átköltése [Nagyvilág, 1966/3, 390. o.] tıle szokatlan módon
túlságosan szabadnak tőnik.) A kiválasztott vers a bonnefoy-i életmő kötöttebb szerkezetei közé
tartozik. Sorképlete voltaképpen az alexandrinra, a francia költészet leggyakoribb és legsajátosabb
sortípusára épül. A kilencsoros költemény – némi aszimmetriával – kijelentések és kérdések páros
és párhuzamos összekapcsolásából hoz létre egyszerre szigorúan zárt és teljeséggel nyitott, végsı
fokon pedig befejezetlen struktúrát.
A rend ilyen nyomatékos jelzései mellett mintha a jelentésképzés is elemien egyszerő volna. A
mondatok határai egybeesnek a sorhatárokkal (nincs enjambement), a szókészlet pedig nagyon is
általános – úgy is mondhatnánk, hogy mindvégig magas absztrakciós fokon mozog. Mindezek a
sajátosságok azonban nyomasztó, nyugtalanító képsor, „cselekmény” hordozói. Mintha olyan
balladát olvasnánk, amely a késıi modernség lírai alakzatában valósul meg.
A „toute la nuit” szószerkezet az eredetiben a páratlan számú sorok élén áll. Ez az idıhatározó
csak a legutóbbi fordításban, Tóth Krisztina szövegében foglalja el ugyanazt a helyet. Rónay és
Timár György beljebb teszik az „egész éjjel” szintagmát; pontosabban csak Rónay, hiszen Timár
az „egész éjjel” logikai egységét metonimikusan átváltja egy szinonim kifejezésre: „hajnalig”. Az
elıbbi alighanem nyomatékosabb, az utóbbi viszont jobban beilleszthetı a jambikus menető – és a
hatodik szótag után cezúrát tartalmazó – sor ritmusába.
Már utaltunk a szókészlet elvontságára. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a francia vers
stilisztikai szempontból általában jelöletlen szavakból építkezik. Például az elsı sorban: „la bête a
bougé” – ’az állat mozgott’. A „bouger”, a „mozogni” egy változatos szinonimakészlet
legsemlegesebb tagja: a legkevésbé sajátos, a legkevésbé különleges. „Mozgott”, „mocorgott”,
„forgott” – olvassuk a magyar változatokban. Alighanem Timár György megoldását tarthatjuk a
legszínesebbnek, a legkülönlegesebbnek. Még az igénél is feltőnıbb azonban magának a fınévi
alanynak a megnevezése: csak állat, semmi több. Semmi konkrétabb. A visszatérı alany nyelvi
jelének ez a – mondjuk így – személytelenítı általánossága bizonyára hozzájárul a rövid
költemény feszült, szorongató drámaiságához; különösen mivel az ilyképpen jelentéstani
homályba burkolt élılény magára hagyott szenvedése úgyszólván áldozati próbatételként,
„passióként” nyilvánul meg a versben.
A fordítások egytıl egyig sikerültnek, sıt szépnek mondhatók, de többé-kevésbé mégiscsak
oldaniuk kell az eredeti elvontságát. A magyar nyelv (és sajátosan a magyar költıi, kivált
metrikailag is kötött dikció) valamelyest érzékletesebb kifejezésmódot kíván meg, mint Bonnefoynak ebben az esetben inkább baudelaire-i inspirációjú nyelve. A negyedik sor kérdése olyan
távollevıkre vonatkozik, akik vissza akarnak térni. „[M]ilyen távollevık, kik haza tartanak”; „Ki e
sok messzi arc, ki minket visszasír”; „Ki jönne vissza most közénk, hiába nincs” – mindegyik
változat színezi s valahogyan mozgalmasabbá teszi az eredeti mondatot. Az utolsó fordítás ugyan
hívebb a jelzett dísztelenséghez, de a tiszta logikájú eredetivel szemben összjelentése egy kissé
homályos.

65

Irodalmi EPRESKERT 5. – sokoldalú virtuális mővészeti folyóirat 2014. IV. évfolyam 1. szám

VÁLTOZATOK FORDÍTÁSRA — 8.
Az ötödik sor a kompozíció legnyugtalanítóbb kijelentése. ’A kard egész éjjel ismerte
(megismerte) a sebet’, vagy ’ismerkedett a sebbel’ – a mondatnak már nyersfordítása is
úgyszólván megoldhatatlan. Már csak azért is, mert bizonyos feszültség áll fenn az itteni (múlt)
igeidı befejezettsége, illetıleg kiterjesztett idıtartama között („egész éjjel”). Ismerte, megismerte,
vagy ismerkedett vele? Az ilyen dilemmák tudatosítják igazán, hogy a (mő)fordítás mindenekelıtt
két nyelvi rendszert – és bennük, általuk két gondolkodásmódot – szembesít egymással. Rónay
György itt lemond az oly fontosnak tetszı igérıl, s legföljebb a „(vmibe) mélyedt” másodlagos,
átvitt – szellemi, lélektani – értelmében bízik. Timár György világos és kiegyensúlyozott sora az
elhúzódó-folyamatos idıbeli tartam lehetısége mellett dönt („ismerkedett a penge”). Tóth
Krisztina sokrétőbb jelentésviszonyokat érzékeltet („figyelt, forgott a tır a sebben”), ezért a
dúsabb árnyalásért viszont az ige kényszerő megkettızésével fizet. – Ha most az ı szövegénél
maradunk, feltőnhet, hogy a következı sorba mennyire gazdag gondolatiságot sőrít bele: „Mi ez a
kín, miért, hogy oka, célja sincs”. Többrétegő, többfázisú kérdéssor, de a francia ismét csak
elemibb: ’mi ez a kín, amely semmit meg nem ragad’ – s íme, ezzel a nyersfordítással csaknem
pontosan a Rónay-féle magyarítást idéztük. – A „kín”, „gyötrelem” jelentéső „tourment” fınevet
Timár „zavar”-nak fordítja, s ezzel mindenképp elvesz az erejébıl.
A hetedik sor megismétli az elsıt, de a „mozgott” igét a „nyögött” szóra cseréli: ezzel a
változtatással megrázó drámai fordulatot jelez. Utána következik a vers legmozgalmasabb sora
(igék!). Hogyan hangzik ez a rövid egység magyarul? Rónay: „a teremben egész éjjel nyögött az
állat / a termek fényeit bevérezve, tagadva”; Timár: „Nyöszörgött hajnalig a teremben az állat, / A
fényre tagadást és vért ontott az állat”; Tóth K.: „Egész éjjel nyögött az állat a teremben, / Vérébe
dılve lent, a fényes, nagy teremben”. Jegyezzük meg, hogy az egész mőben kulcsfontosságú
paralelizmusok, ismétlıdı szerkezetek közül ez a két sor külön is kiválik a „salle” (terem) szó
rímhelyzetben való megismétlésével; igaz, elıbb egyes, majd többes számban olvashatjuk a szót
(hallható különbség azonban nincs a két alak között). Ezt a helyi érdekő ismétlıdést Timár és
Tóth menti át: az elıbbi az „állat”, az utóbbi a „teremben” szóval, illetve szóalakkal. – A két sor
mintha Rónay kezén valósulna meg legteljesebben. Timár szava, a „nyöszörgött” tompább és
gyengédebb is, mint az ideillıbb „nyögött”. Tóth nyolcadik sorából pedig fájdalmasan hiányzik a
tagadás jelentésmozzanata.
A zárósor megint csak szókészlet- és mondattani egyszerőségével nehezíti meg fordítója
dolgát. ’Mi ez a halál, mely semmit meg nem gyógyít?’ – nagyjából így lehetne visszaadni az
eredeti mondat jelentését. Rónay szövegében az „írt nem ad”, de különösen Timárnál az „e
semmire-sem-ír” túlságosan irodalmias szerkezete okvetlenül ünnepélyesebbre, emelkedettebbre
fogalmazza Bonnefoy sorát; Tóth Krisztina pedig – úgy rémlik, indokolatlanul – elválasztja
egymástól, ami összetartozik: „Ki halt meg, és ki nem segít meg senkit itt?”
Minden jelentıs költeménynek vannak „lefordíthatatlan” mozzanatai, összetevıi. Aligha
ırizhetı meg például e versnek az a retorikai és metrikai eljárása, hogy 2., 4., 6. és 9. sorának
végén az úgynevezett rímszavak valójában alig rímelnek egymással: közös vonásuk az, hogy „-ir”re végzıdı infinitívuszok (fınévi igenevek). Timár György ugyan virtuóz módon felidézi
magyarul az eredeti hangzást (az „ír” végő szavakkal), de az ı sorvégi szavai mégsem igenevek,
hanem (egyes szám harmadik személyő) igealakok – az utolsó pedig fınév. Yves Bonnefoy nagy
erejő, talányos lírába sőrített ontológiai drámájához, úgy véljük, talán Rónay György magyarítása
férkızött legközelebb.

Bárdos László
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SÁRKÖZI LÁSZLÓ
[A Belsı világ szonettkoszorúból]
Szilánkok
Test és Lélek Univerzuma a versnek
miként elhullt gyermekkorom. Fejemben
cseng jó tanítóm intı szava: "Amerre
jársz fiam, a víz is kigyúl melletted!"
...merthogy másodmagammal répát sütöttem
a szénakazal tövében; megégett
ruhám, a kazal – s ugrott a zsebpénzem.
A társam – kapott, zsebét büszkén ütötte;
éjjel, pizsamájából elcsentem pénzét
és helyébe főszert raktam. Úgy kóricált
reggel ahogy ébredt: – lestem megnyúlt képét
s aznap sarokban térdeltem: kukoricán...
Gyerek voltam: sok gátam lerakódott.
Fiatal vagyok: életem csak hóbort.

Ellentétek vonzásában
Fiatal vagyok: életem csak hóbort
mit paraszt utál; idegen és kóbor
s kibújt vetésen ülı fagyott hófolt.
A magyar piázik s agyamban jósok
Baja-gondja cikázik: lét s mulandóság;
innék s munkás létem nem enged jó bort;
lırétıl anyázik: de nyeltem s jó volt.
Alig éltem s tudom: dögkút ez az ország,
egyensúlyt nem tudni: fajmagyar gyarlóság
s hat láb mély simított gerinc; a valóság.
Én nem tudom, kit mi hajt: új akaratok,
kötelesség, nyomor, öntudat, mohóság?
mindegy. Lelkem párját keresve andalog
és várok éjsötét tölgyek közt valahol.
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NYERGES GÁBOR ÁDÁM

Közel s távol

Nem volt már rég semmi, senki,
nem volt mit méltón viselni,
s mint már a földben félbemaradt hagymák,
hogyha a növést abbahagyják,

lettünk idegen egymástól
egyszerre túl közel s távol
ültetett csemeték, akik már hagynák,

hadd tenyészhessen szabadon
rajtuk az élet vagy a gyom,
de már belülre jutottak a hangyák.

(megj.: Hévíz, 2013. febr.)
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KETYKÓ ISTVÁN
Lesnék pitypang-ölelést
Indulnék már hernyórágta leveleken át
kiáltozhatna utánam fekete seregély-raj
kötözném sárgarigó-füttyel a hajnalt
cinege-dallal jelzık vörös szemeit,
de vállamra teszi kezét a labdarózsa-csokor
és visszanyom álmomba májusi denevér-csipogás.
Mennék már kifordítani sarkaiból az éjszakát
kiráznám frissen nyírott hajamból gondjaim
sétálnék langyos harmatban
lesnék pitypang-ölelést öreg kút mögül,
de kötözik lábaim ólom-súlyokkal a sínek
visszahúzzák pilláim redınyeit
az ablakokhoz verıdı lepkék szárnyai.
Nyújtóznék már reggeli fényben
kapnám magamra gönceim
vinnék mosdó-tálat a Napnak
terítenék vállára arany-törölközıt,
de fejbe ütnek apró bunkóikkal az órák ketyegései
és lemerülve a zsibbadás iszapjába
hal-módra fúrja magát agyamba a csönd.
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KÉPZİMŐVÉSZ, KÉPZİMŐVÉSZET, FOTÓ,

FOTÓS

KEGLOVICS ANITA

1976-ban születtem, Budakeszin élek. Civil foglalkozásom
német nyelvtanár és óvodapedagógus.
A fotózás a hobbym. Számomra ebben a tevékenységben
testesül meg a hasznos kikapcsolódás, az értékes elfoglaltság.
Olyan mővészeti ágnak tartom a fotózást, ahol az ember a
fényképezıgéppel nem csak megörökít neki tetszı, szép
dolgokat, de lehetıvé teszi, hogy azt mások is lássák, élvezzék,
gyönyörködhessenek benne. Számomra a fotózás az önkifejezés
egyfajta eszköze, amellyel sajátságos perspektívából, a saját
látószögembıl mutathatok be dolgokat, tárgyakat, élılényeket.
Munkáimmal szeretném ráirányítani a figyelmet a természet
azon csodáira, amelyek egyébként – méretük, környezetbe
beolvadó színük, esetleg félelmet keltı kinézetük miatt –, nem
késztetnék megtorpanásra az embert, hogy szemügyre vegye
azokat.
Elsısorban a természetfotók a kedvenceim. Ennek nyilván az is
az oka, hogy természetes környezetben élek. Lakóhelyem, a
Budakeszit körülvevı erdık, de hasonlóképpen a nyári
szabadság ideje alatt a Balatonnál való tartózkodás rengeteg
témát adnak.
Célomat az alábbi néhány sor, mely egyben a mottóm is,
tökéletesen kifejezi.

természet-fotós
„Jól csak a szívével lát
az ember.
Ami igazán fontos,
az a szemnek láthatatlan.”
(Antoine de Saint-Exupéry)
...én mégis láttatom.

Szitakötı
70

Irodalmi EPRESKERT 5. – sokoldalú virtuális mővészeti folyóirat 2014. IV. évfolyam 1. szám

KEGLOVICS ANITA fotói

Piros helikopter

Akrobata

Smile
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KEGLOVICS ANITA fotói

Vadász

Ne fotózz!
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KEGLOVICS ANITA fotói

Sárkányka

Zöld gyík portré

Álmomban lepke voltam

Egy bogár élete

Ájtatos manó

Sárga katica
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KEGLOVICS ANITA fotói

Kócsag

Szépkilátó

74

Irodalmi EPRESKERT 5. – sokoldalú virtuális mővészeti folyóirat 2014. IV. évfolyam 1. szám

HEPP BÉLA
Bodzavirágom
Fáj ez a súlyos, májusi illat.
Föld-íző nyomban elheveredve
várom a semmit. Könnyeket hullat
halkan a hajnal vastenyerembe.
Fáj ez az illat, úgy tele mézzel,
szívvel a csendje, kortalan álom
érckapukon túl… fáj, ahogy nézel
hótavaszodból, bodzavirágom,
föl, föl az égig tartod az arcod
büszke fehérét, gyöngymosolyodban
játszik a nap, volt, ısi kudarcok
gyors erejének kínja is ott van
százezer apró szirmod erében…
lassul a ritmus, ócska magányom
jajdul etődöt, úgy hiszem, értem
néma imádat, bodzavirágom.
Fénykoszorúban hajlanak össze
ágai kínnak, csöndes igének,
lesnek a főben vágyaim: jössz-e,
hallak-e újra, hajnali ének,
látlak-e égni szembogaradban,
játszik-e újra ajkad a számon…
ölt az a csók, s én halva maradtam,
csillagesıjő bodzavirágom.
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BODÓ CSIBA GIZELLA

Suttogás

Minden hullandó

Lassan bújok,
de majd jövök,
a jégbıl is feltörök,
ha rám ragyog
a Nap, a fény
rajtam áthalad
örök örömmel
köszöntök
várva várt
tavaszt!
A hó felett,
a hó alatt!

Hajszálaim a párnámon,
Mint talált tárgyak
villamos-végállomáson.
Söpörném, mint a frissen
Hullott havat,
De karjaim erıtlen lehullanak.
Elfekszenek testem mellett,
Tettek, amikor tenni kellett.
Hósapkás tetık eresze alatt
Hajnalfény ébreszt madarakat.
Egy puha toll tılük is útra kel,
Csupasz ágon picinke énekel.

2013. február

Bp. 2013. február

Az utolsó költözés
– Nem gondoltad meg magad, hogy elkísérj? – kérdezte Pál, amikor párja odatette a
táskáját az ajtó melletti székre, a bekészített pár szem gyümölccsel, rántott szeletes
szendviccsel és az üveg Kıbányai Sörrel.
De délre végzek is, két óra felé haza is érek, nyugtatta saját válaszával önmagát és
asszonyát is. Jót fızzél, sietek – simította meg szájával az asszony arcát, s friss léptekkel
elindult.
– Utoljára megyek – szólt vissza még a kapuból!
– Talán ezért kellene, hogy Veled menjek –, mondta nem túl határozottan az asszony
–, hogy együtt köszönjünk el a házikótól.
– Már úgy is elköszöntünk – mosolygott Pál bezárva maga mögött a kopott vaskaput!
– Siess haza, vigyázz magadra Te bohókás – mondta felesége anyás kedvességgel, a
kapu fölött kísérve tekintetével a férfit, ahogy az még egyszer visszaintett a néptelen
utcán, majd gyors léptekkel haladva befordult a sarkon.
A kertváros fái ragyogtak a júniusi reggelben. Máris meleg volt.
– Vele kellett volna mennem. Mégis vele kellett volna mennem – motyogott benne
újra és újra az elnyomott belsı hang. Megfızök mire hazaér és ebéd után egy jót
pihenünk, vigasztalta magát. Körbenézett a kerten, az udvaron, a fényétıl megkopott
házon. – Mennyi mindent csinált már meg ezen is, nem egészen fél esztendı alatt amióta
ide költöztünk – állapította meg, ahogy tekintete itt is ott is megakadt.
Az asszony nem akarta ezt a költözést. Szerette a zuglói lakást, aminek szép, világos
konyhája egy belsı közös kertre nézett, melyet hat részre osztottak a lakók. A
konyhaszekrényt is két éve cserélték ki, neki ez nagyon fontos volt. Jólesı érzéssel
nézegette minden nap, s jó érzéssel töltötték ott idejüket.
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Amikor férje egy éve elıvezette, hogy látott egy hirdetést; miszerint Lırincen ház
eladó és szeretné ha megnéznék, az asszony gyomrában megkeményedett még a levegı
is.
– Mit akarsz Lırinccel? Én nem költözöm! Annyit költöztünk már életünkben! Én
szeretek itt! Szeretem ezt a lakást, elegem volt a költözködésekbıl, én itt akarok maradni
– próbálta lehőteni férje lelkesedését. – Én nem költözöm! Te menj, ha akarsz!
Ez a mondat mellbevágó volt Pálnak. Szinte sosem veszekedtek, sosem mondtak
egymásnak gorombaságot. Különös, szép együttlét volt a házasságuk, jóban-rosszban.
– Ez lesz az utolsó költözés, próbálta Pál szelíden! Ígérem az utolsó! Szeretnék a
szüleim közelében lenni majd a lırinci temetıben. Ott születtem, ott nıttem fel, ott
vannak ık is, ott vannak már testvéreim is, én is ott akarom utolsó lakhelyemet tudni!
Az asszony nem tudott rá mit mondani.
– Mi lesz Solymárral? – kérdezte egy idı múlva.
– Solymár már sok így is, hogy jövünk, megyünk, cipekedünk. Lırincen együtt lenne
a saját kert, saját ház, minden. Erım még van, most már nyugdíjba megyek!
És az asszony bár sírva, de engedett! Megnézték a lırinci családi házat a csendes
utcában. Sok felújítani való volt rajta, de Pál egy ezermester volt.
Lelkesen magyarázta, hogy mit, hogyan fog felújítani, rendbe hozni. Van még
legalább harminc esztendınk erre – mondta örök optimizmusával – és nem messze van a
temetı, érvelt nevetve.
– Jaj, hagyd már – mondta olyankor az asszony.
Ahogy készítette az ebédet a meleg vasárnap délelıttön, arcán lassan gurult le egy
fényes könnycsepp. Végig peregtek benne az emlékek is. Negyven esztendı! A háború,
amikor a „Mamáékkal” laktak a lırinci családi házban, Pál szüleinél. Majd ott maradt
továbbra is, hogy ne legyen egyedül, amikor Pali hadifogságban volt! Annyira hitte, hogy
vissza fog jönni! Vissza kell jönnie, hiszen csak egy esztendıs házasok voltak amikor a
háború hiénája magával ragadta Pált.
Szerette férje szüleit, a halk szavú, de mégis erıs, aprócska Mamát, s İk is szerették,
rendszeretı, szorgalmas menyüket, mintha saját lányuk lett volna. Mamáéknak négy fiúk
volt így még kedvesebb volt számukra legkisebb fiúk felesége, aki kislány korától árva
volt, s szinte İ nevelte két kisebb testvérét. Ez korához képest jóval józanabb, érettebb
lelket formált belıle, mint ami természetes lett volna.
Pali hazatért a fogságból. Mamáék eltávoztak az árnyék-világból, s már kettesben
kellett folytatniuk a háború utáni évtizedek lelkes-lelketlen, romokat takarító, újjáépítı, új
romokat teremtı idıszakát. Gyermekük sohasem lehetett, ezt a fájdalmas valóságot is
túlélte a szeretetük!
Az Új Magyar Rádiónál kaptak munkát és munkaadójuktól szolgálati lakást. Elıször a
forgalmas Múzeum körúti rusztikus nagy ház ötödik emeletén, majd ahogy nıtt a
Magyarországra akkreditált külföldi tudósítók száma, egy nagyobb épület is dukált, s
akkor a Benczúr utcába telepítették át a tudósítókat. Pali meghatározó személyisége lett
az új ház indításának, berendezési tárgyai beszerzésének, összes házgondnoki
teendıjének. Lótott, futott, tizenhat órát dolgozott fıleg a kezdetekben, de ez is mintha
csak móka lett volna, úgy ütöttel el viccel a nehézségeket.
De Eszter beleroppant.
Talán két esztendıt bírt ki, vagy hármat? Már elhelyezkedhettek a napfényes, csendes
belsı parkra nézı szolgálati lakásban, de a szinte 24 órás szolgálatot nem bírta. El innen!
Újra költöztek! Ezúttal a HÉV vonalán frissen épült, modern lakótelep Lumumba utcai V.
emeleti lakásába. Ez a helység apró teakonyhájával, magasra helyezett ablakaival olyan
volt mint egy jól felszerelt börtön-cella.
Innen menekültek a zuglói Főrész utcai 6 lakásos, talán az l920-as, 30-as években
épült, hátsókertes, vadszılıvel befuttatott kétszintes házba.
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Ez is csak egyetlen szoba volt, világos, tágas konyhával, apró spájzzal és
fürdıszobával. De kettejüknek elég volt, s a kellemes környék, a jó megközelíthetıség, az
üzlet a sarkon, mind a javára szóltak. Eszter talán itt érezte legjobban magát. Végre úgy
érezte, hogy ez a zuglói otthon az övéké, nem kell szolgálatban lenniük mindig és
mindenkinek. Akkoriban vették a telket Solymáron, Pali építette rá a faházikót
mindenféle maradék anyagból. Ha késı délután kiültek a faház mögött a padra, a szelíd
hegyeket látták az ilyenkor virágzó akácfákkal és a konyhakertet, mely annyi örömöt
szerzett nekik.
És most itt van – tessék!
Solymárt eladták. Férje gyengéd, de határozott rimánkodására Lırincre költöztek,
ahol kezdıdött újra a munka, hogy otthonossá, kényelmessé tegyék az elhanyagolt házat.
– Ma még el kellett volna kísérnem – gondolta újra, amikor negyven évük filmjének
állomásai leszaladtak a vetítı-korongról.
Tulajdonképpen már nem is kellett volna ma Solymárra mennie – morfondírozott
magában. De Pál még ezt az egy dolgot megígérte az új tulajdonosnak, hogy lepermetezi
a gyümölcsfákat.
A vevı nagyon hálás volt ezért, Pali pedig mindig szeretetett segíteni, még eggyel
több jót tenni, mint amit bárki emberfiától elvártak volna. 11-órára készen is lett a
permetezéssel. A permetezı anyagot a szomszéd adta.
Pali letette a kiürült permetezıt, megtörölte izzadó homlokát.
– Milyen kutya meleg van –, állapította meg. Szédülök is kicsit, le kell ülnöm,
mormolta. Legalább végre megiszom a sört. Már nincs ereje pohárért menni, csak úgy
üvegbıl kortyolja mohón az italt –, milyen homályosan látom a hegyet – ez az utolsó
gondolata, s eldıl a padon.
– Micsoda hıség van odakint – áll meg Eszter is a kitárt konyhaablaknál otthon. A
hımérı 30 fok fölé lépett! Ránéz az órára. Pali is biztosan végzett már!
S ami szinte sosem fordult vele elı, kissé odaégette a krumpli-szeleteket.
A két szomszéd fiatalember veszi észre, hogy Pali bácsi elbillenve fekszik a padon.
Az elıbb még átszólt, hogy a jól végzett munka jutalmaként megissza a jól megérdemelt
sört, aztán lassan indul haza, mert egyre melegebb az idı, otthon meg várja a jó ebéd.
Átkiáltanak neki. De válasz nem érkezik! Egymásra néz a két fiú és futni kezdenek.
– Mit történt Pali bácsi? – egy halk nyöszörgés; nagyon…, nagyon…, rosszul… é
Pali bácsi nem tud válaszolni!
Az egyik fiú kiszalad a kocsijához, már indítja is, ketten viszik ki a mindig kedves, jó
kedélyő szomszéd tehetetlen testét és a hátsó ülésre helyezik.
– Tőz a János Kórház! – mondja az idısebbik. Szótlanul, olykor hátranézve
repesztenek a János Kórház felé. Maszek autónak nincs szirénája, másképp bekapcsolnák.
A János Kórházban hordágyra fektetik az eszméletlen embert. Még a kórház
terebélyes fái alatt is áll a hıség.
A két fiatalember szótlanul áll a folyosón.
Hosszú percek után lép ki az orvos – hozzátartozójuk? – Nem! – a szomszédunk! –
Azt mondják permetezett ebben a hıségben – kérdi az orvos.
– Sajnos elkéstünk mindnyájan! – mondja némi csend után. – Mire beértek vele, a
beteg – „Átköltözött” – mutatna felfelé, de a keze megáll a levegıben!

Bp. 2014. február 14.
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KÉPESLAPOK
SZ. PİRDY MÁRIA:
Lisszabon, kétszer
Elıször
A repülıút nagy élmény volt. Zürichben, az átszálláskor derült ki, hogy a turista helyek mind
foglaltak és ezért a business osztályra adták ki a beszállókártyámat. Sem elıtte, sem utána nem
utaztam ilyen „elıkelıen”, most mögöttem húzták be a két kabint elválasztó függönyt a
felszolgáláskor. Válogatott italok és minıségi ételek − szóval, a lisszaboni érkezésig kényeztettek.
Lejött a bıröndöm is, nem kallódott el.
Az elsı találkozásom a várossal nem túl biztatón kezdıdött A sikeres út élményével indultam a
kijárat felé, amely azonban áttetszı mőanyagfóliából kialakított folyosóba terelt minden kilépıt. Ez
a vájár járathoz hasonló valami kanyargott hosszan elıttünk, a talaj törmelékes és poros volt, amit
azonmód be is szipákoltunk, hiszen szellızése nem volt a közlekedınek. Onnan kiérve hatalmas
területő építkezés látványa fogadott. A taxisok is a járhatóbb részre húzódtak és a kocsik száma
aggasztóan fogyott, mire a bırönddel odabukdácsoltam. Aztán nem tudtunk megállapodni a
viteldíjban. A sofır egyaránt rázta a fejét az angolra, németre, oroszra, felkínálta a franciát, arra meg
én intettem nemet. Mondta a magáét portugálul, s végül papírra írta a viteldíjat, amit élénken
visszautasítottam. Nagyjából két és félszeres összeggel akart megvágni. Az utánam következı utas
egyetlen szempillantással megállapodott a taxissal, s már ott sem voltak.
Arrébb húzódtam, hogy megkeressem a másik, visszafelé vezetı folyosót. Ott bent, az
információnál, gondoltam, könnyebb dolgom lesz a városba jutást illetıen, hiszen biztosan
beszélnek angolul. Aztán a közelben megláttam egy rendırt, megmutattam a hotel címét, és
elkezdtem sorolni, a jármővek nevét, még eszperantóul is, hátha hasonlít a portugálra: bász,
autobusz, buszo…Autocarros? – kérdezte. Tényleg! Így hívják a buszt portugálul, emlékeztem
vissza az otthon sebtében vett portugál leckére. Bólintottam. Elırébb kísért, majd a taxisokon túlra,
az útkanyar vége felé mutatott. Ujjait behajlítva lefelé tartotta, buszt formált, így szemléltette a
jármő útját, majd kézfejét elıre tartva fel-le lengette és közben a Rossio szót ismételgette, csakhogy
ez portugálul „ruszju”-nak hangzott. Nem túl meggyızıen ismételgethettem a szót, mert elıkapott
egy kis noteszt, felírta rá a Rossio szót, kitépte lapot és a kezembe nyomta. Úgy értelmeztem, hogy
ott kell leszállnom. Kiderült, egyben a végállomás is volt.
Kiszállás után a busz mellett várakozó idısebb nınek megmutattam a felírt szót, mert már
magamban sem voltam elég biztos, hogy jól jegyeztem-e meg a kiejtését. A mutatóujját a tér közeli
utcájára irányította, majd határozottan jobbra húzta, ruszju, mondta és bólintott. Idegen nyelv nélkül
is boldogulok, állapítottam meg lakonikusan, de mindennél jobban szerettem volna végre egész
mondatokban beszélni.
Az ujjmutatását követve indultam az utca felé. Elképedve vettem észre a tér hozzám közelebb esı
részén az alacsony dombra épült házak lerobbant külsejét, a domb aljában meredezı fekete
házfalakat az üres ablakkeretekkel. A választási plakátokat ennek ellenére ide is kitették. Föntebb, a
dombtetıig málló vakolatú, kihalt épületek, az erkélyeken hagyott ócska kacatokkal, kitört
üvegekkel. Az egész terület annyira elhanyagolt volt, látszott, már régóta ilyen lehet ez a környék.
Átnéztem a tér másik oldalára, a buszvégállomás mögött a másiknál jóval magasabbra kapaszkodó,
rendezett épületek, a tetın barokk templom, amelyhez, alulról legalábbis úgy látszott, hatalmas, talán
kolostorépület csatlakozott. Mintha a tér két világot választott volna el.
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Többszöri kérdezés és mutogatás után végre a Rossióra értem, ami hatalmas, forgalmas tér volt,
üzletekkel, kávézókkal, emberekkel. Mutattam a szálloda nevét egy járókelınek. Élénk gesztusokkal
mutogatott a mellékutcába, és közben sebesen pergett a nyelve portugálul. A kis utcából kiérve
újabb térre értem, és hiába kerestem, nem láttam a szállodát. A tér közepén lovas szobor nézett
felém, jobboldalon taxikat láttam parkolni, arra vettem az irányt. A vezetınek megmutattam a
szálloda címét, ı elızékenyen ajtót nyitott, a bıröndöt máris elvette és a csomagtartóba tette. Nem
bánom, gondoltam, csak jussak már végre a szállodához. Ahogy nézelıdöm a kocsi ablakából, látom
ám, az ismerıs romos házak elıtt megyünk el, aztán mintha a Rossión lennénk, majd egy kisebb
téren körbe autózunk. Óóóóó! Ott a lovas szobor! A vezetı a visszapillantó tükörbıl látja, hogy
éppen méltatlankodni készülök, amikor a szobor hátát megkerülve lefékez. Ajtót nyit, kiveszi a
bıröndöt, megy elıttem, be az épületbe. Ez tényleg a szálloda, nyugtázom magamban. Közli az
összeget. Jé, tud angolul! Legalább is a számokat ismeri. Most mondjam neki, hogy majmot csinált
belılem, becsapott! A szálloda ugyanis éppen a taxiállomással szemben volt. Hagytam? Igen.
Fizetek, legyen vele boldog, és felejtsük el egymást! Végre pantomim helyett beszélhetek.
Megkapom a kulcsot, a londiner segít felvinni a bıröndöt a harmadik emeletre. A szoba tágas és
magas, benne szekrény, ágy (jó széles), mellette éjjeliszekrény lámpával, íróasztal székkel. Fényes,
gesztenyebarna faragott bútorok, masszívak. A fürdıszobába két lépcsı vezet fel, szobamérető,
hatalmas helyiség. Mutatós, kék mintájú azulejóval csempézett, a WC része is. A beépített kád fala
szintén. Egyedül a tükör vastag kerete óarany színő, a felsı részén barokkos dísszel. Mélykék, fehér
és óarany. Dekoratív. A mérete, utcára nyíló ablaka más eredeti rendeltetést sejtet.
Felfrissítem magamat és lemegyek a recepcióshoz néhány praktikus dolgot megkérdezni.
Várostérképet kérek és elmagyaráztatom, hogyan, milyen jármővel jutok el a holnapi rendezvény
színhelyére, hol vehetek napi jegyet vagy tömböt. Az útmutatása tökéletes, megtaláltam az épületet.
Visszafelé arra is jutott idım a napból, hogy körbejárjam a Rossiót. A sarkon, ahová a szállodám
utcája a térbe torkollott, cipıtisztító dolgozott a járda úttest felé esı oldalán. Alacsony zsámolyon ült
a fekete hajú férfi, elıtte hasonlóan alacsony dobozszerő lábtartó, amelynek két oldalához fényes,
gömbölyőre csiszolt rúd volt erısítve. Nyilvánvalóan kapaszkodónak, az álló helyzetben kiszolgált
vendégek egy lábon való biztos állásához. Szemben vele a kapualj védettségében cigány férfiak és
nık beszélgettek élénken. A férfiak karján hosszú nyelő, csukott esernyık sorakoztak, az egyik nı
feltőnıen keverte kártyát. Még le sem vettem a szemem róluk, máris odalépett hozzám,
nyilvánvalóan jóslást ajánlva. Csak a kézzel intettem, hogy nem kérem, és igyekeztem minél
gyorsabban tovább állni. Mire megkerültem a Rossiót, váratlanul eleredt az esı. A színház
timpanonjának árkádja alá igyekeztek papír- és textilmotyóikkal a környékbeli hajléktalanok. Eltőnt
a sarki cipıtisztító, társai a felségterületükön szétszóródva esernyıt kínáltak az idıjárás-változásra
felkészületleneknek.
Lisszabon fıtere, a ’90-es évek közepén.
Kilenc évvel késıbb
Ez alkalommal nem a nyárba, hanem a szép, napfényes ıszbe érkeztem, nem egyedül, hanem
társasággal. Hivatalosan küldöttség voltunk. Két nı és egy férfi. Utóbbira hagytuk az utazással
összefüggı minden intézkedési, szervezési szerepet, cserébe nıi gyakorlatiasságunkat ajánlottuk.
Hibátlannak bizonyult a felállás.
Müncheni átszállással érkeztünk meg a megújult, modern repülıtérre. A második meglepetés a taxis
volt, értett angolul! Sıt, idegenvezetést is tartott a szállodáig. Örömmel ismertem fel a Rotundát
vagy más néven a Pombal márki teret, ahonnan vezetınk behajtott a nagy park melletti utcába, és
hamarosan megállt az elegáns, modern, tizennyolc emeletes szállodakomplexum mellett.
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Engem a tizenegyedikre repített a lift. Sebtében kipakolás a bıröndbıl. Úristen, ez mennyivel
gyorsabban megy, mint otthon a bepakolása! Fényképezés az ablakból. Magas épületek a
látómezıben, nem baj, úgyis csak aludni járok a szobába. Fényképezıgép, útikönyv, térkép,
találkozás a hallban.
Önzı vagyok, elsı úti célnak a fıteret, a Rossiót és környékét javaslom megnézni. Kíváncsi vagyok,
mi és mennyit változott kilenc év alatt? Nekik mindegy, mondják társaim, elıször vannak
Lisszabonban.
A Rossión annyi a változás, hogy a tér teljes szépségében látható, nincs elkerítve a középen magas
oszlopon álló IV. Péter király elıtti terület, a szökıkúttal, a Nemzeti Színház árkádja alatt nincsenek
hullámpapíron fekvı hajléktalanok.
Vállalom az idegenvezetı szerepet és elmondom, hogy az évszázadok során a teret a
legkülönbözıbb célokra használták, bikaviadalra, különbözı rendezvények tartására, katonai
parádéra, sıt az Inkvizíció itt égette el az eretnekeket, abban az idıben szokásos módon,
nyilvánosan. Kolléganım önkéntelenül is a tér díszburkolatán felejti a szemét. Ne keresd a
vércseppeket, itt jártamkor cserélték ki a burkolatot, jegyzem meg nevetve. Idétlen, mondja.
Elsétálunk a Figueira (Fügefa) térre. Szemben magasodik a Szent György vár, ismerısként
üdvözlöm tér közepén, az impozáns emelvényen harci öltözékben, lovon ülı I. János király bronz
szobrát. Körben kávézók, utcai teraszokkal, üzletek, szállodák, vendéglık és nyüzsgés. A tér helyén
az 1755-ös földrengés elıtt a Mindenszentek nevő kórház állt, majd Pombal márki, akinek a város
újjáépítésében elévülhetetlen érdemei vannak, piacteret alakított ki a kórház helyén. A 19. század
közepén fedett piaccá alakították és így mőködött a 20. sz. közepéig.
Átvágunk a téren, a (volt) szállodám felé, nem változott sem névben, sem külsıben, majd balra
kanyarodva a régi buszállomás felé tartunk. Alig emlékeztet a fejemben és a fényképeken ırzött
képre. A romos domboldalon fehér, piros tetıs, tetszetıs házak magasodnak egymás fölé, de az
újjáépítés még nem teljes, palánk takarja az építkezésre elıkészítetlen, lebontott területet. A Szent
György vár alá futó hegyoldal aljában megtaláltam a széles lépcsısort, amelyen kilenc évvel ezelıtt
kíváncsian indultam el, remélve, hogy a várba jutok. Jó néhány tíz lépcsıfok után foghíjasan
kövezett úton kaptattam tovább és vissza-visszafordulva gyönyörködtem a kilátásban. Folytattam
volna tovább felfelé, amikor az út melletti tábla angol szövege megállított. „Figyelmeztetés. Egyedül
nem javasolt tovább folytatni a sétát.” Elolvastam többször is, majd végig rossz érzéssel igyekeztem
mielıbb leérni. Megnézzük van-e tábla, kérdeztem. Inkább menjünk a folyóparthoz, hárították el a
kérésemet.
Míg a kikötı felé tartottunk, elmeséltem, hogy a mítosz szerint Odysseusnak tulajdonítják a város
alapítását és a régészeti leletekbıl arra következtetnek, hogy i.e. 1200 körül föníciaiak lakják a
várost. A rómaiak i. e. 205 körül gyızelmet aratnak a fokozatosan betelepült kelta törzsek felett. A
Római Birodalom összeomlása után vizigót fennhatóság alá kerül az egész Ibériai-félsziget. ÉszakAfrikából 711-ben arab, berber seregek törnek be a félszigetre és Lisszabon majd’ 450 évig
muzulmán uralom alatt él. Portugália elsı királya, I. Alfonz a keresztesek segítségével 1147-ben
kiőzte a mórokat Lisszabonból és szabad királyi város címet adományozott. Egy évszázaddal késıbb
az ország fıvárosa lett. 1290-ben megalapították az elsı egyetemet. A város felvirágzott, kulturális
központtá vált, a kereszténység terjedt, növekvı lakossága miatt fokozatosan terjeszkedett a folyó
mentén nyugat felé. Hajósaik élénk kereskedelmet folytattak. Megkezdıdött a felfedezések
korszaka, Vasco da Gama1497-ben kihajózott Belémbıl és sikeresen Indiába ért, majd Pedro
Álvares Cabral „felfedezte” Brazíliát, Magellan körbehajózta a földet. Lisszabon a
főszerkereskedelmével Európa kereskedelmi központjává vált. A 16. század a nagy építkezések
idıszaka, ekkor épült meg a Praça do Comércio (a Kereskedelem tere, melyet az újabb útikalauzok
Kereskedık terének neveznek), a Bairro Alto (Felsıváros) nevő új negyed, de ekkor kezdte üldözni
az egyház az eretnekeket. A 17. sz. végén Brazíliában felfedezett aranylelıhely új felvirágzási
hullámot indított el, fıként az építkezések terén. Nem sokkal a katasztrófa elıtt megépült az
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Alkântara völgy feletti akvadukt, amely vízzel látta el a várost és környékét. 1755. november
elsején, Mindenszentek napján következett be a város és az itt élık tragédiája. A három egymás után
következı földrengés, majd a nyomában keletkezett szökıár és tőzvész a várost csaknem teljesen
romba döntötte, lakosságából 15 ezren meghaltak. A mórok lakta Alfama negyed alig szenvedett
kárt, apró terei és szők utcái-sikátorai megmaradtak, és azóta is szinte változatlan formában
fennállnak. Egyes adatok szerint a katasztrófa sújtotta területek áldozatainak száma a 40 ezret is
elérhette. I. József király teljhatalmú miniszterének Pombál márkinak a tervei alapján azonos mérető
neoklasszikus háztömbökkel és derékszögő utcahálózattal építették újjá Lisszabon központjában az
Alsóvárost (Baixa), ahol most járunk, fejeztem be Lisszabon történetét.
Nagyon szeretheted ezt a várost, ha ilyen sokat tudsz róla, nézett rám kollégám. Ha nem lennék
magyar és nem Budapesten élnék, itt szeretnék lakni. Lisszabon a szívem csücske, feleltem.
Most nézzetek jobbra és mindjárt láttok egy lenyőgözı építményt, a Santa Justa (Szent Jusztina)
felvonót vagy hétköznapi nevén az Elevadort. Óóóó!, kiáltottak szinte egyszerre a meglepetéstıl.
Kattogtak a fényképezıgépek, aztán a pénztárhoz mentünk jegyet váltani. Nézzétek a gyönyörően
megmunkált liftajtót! Ezt a neogótikus, vas liftet francia építész terve alapján építették a 19. és 20.
század fordulóján. Az Eiffel-torony is…kezdte kolléganım. Bólintottam. Jól gondoljátok, az
Elevador finom csipkéivel, filligránjaival nem véletlenül emlékezet az Eiffel-torony légiességére, az
építésze Eiffel gyakornoka volt. Közben megérkezett fentrıl a lift. Kiszálltunk a sétahídnál, amely
az építménybıl nyúlik ki. Ezen keresztül lehet a legegyszerőbben eljutni az Alsóvárosból
Felsıvárosba és a 14. században épült Karmelita templom és kolostor maradványaihoz. Most csak
innen vegyétek lencsevégre, javasoltam, remélem, lesz idınk részletesebben is megnézni másik
alkalommal. A gótikus templom a nagy földrengéskor vált romossá, nincs teteje, a megmaradt
gótikus ívek a város sok pontjáról láthatók. Romjainak szépsége engem a Zsámbéki temploméra
emlékeztet.
Az Elevador átjáró szint feletti emeletén a város minden részét körben megörökítettük, de a legjobb
felvételeket a kávézóból készítettünk, ahová már csak csigalépcsın lehetett feljutni. Leírhatatlanul
szép látvány tárult elénk a Rómához hasonlóan hét dombra épült városról.
A Rua Augustán folytattuk utunkat. Végig üzletek és sétáló emberek.
Messze még az este, nem fogom látni, hogyan változik majd az utca képe, ahhoz képest, ami
bennem élénken megmaradt az elsı itt jártamkor. Magányos városnézıként visszafelé tartottam a
kikötıbıl, ahol a Cais das Colunas, az Oszlopok partjának márványlépcsıjén jó ideje üldögélve
gyönyörködtem a tájban, és ölelkezı párok között vártam a naplementét. A horizont alá süllyedı
napkorong sugarai mintha alulról világították volna meg a Tejo túloldalán, a déli parton magasodó,
kitárt karú Krisztus király-szobrot (Cristo Rei). Mintha magához akarná ölelni várost. Hirtelen
sötétedett, a Kereskedelem terén felgyulladtak a lámpák. A lenyőgözı, romantikus stílusú
diadalkapun át az Augusta utcába lépve meghökkentett kihalt látványa. Az üzletek már bezártak, és
a gyenge utcai világításban a bejártok menedékét hajléktalanok kezdték kibélelni rongyaikkal és
kartonpapírjaikkal. Némelyek kéregetésre nyújtották a kezüket. Ijesztı kiszolgáltatottságuk
sietısebb léptekre ösztönzött, agyamban felerısödött a cipım sarkának koppanása a kövezeten.
Lihegve értem a Rossióra, ahol a kávézók teraszain még élénk volt az élet, és a Fügefa tér sem volt
kihalt. Esti sétára akkor többet nem merészkedtem.
A Rua Auguszta végében, a diadalkapun át kiértünk a Kereskedelem terére, ahol a földrengés elıtt a
királyi palota és a könyvtár állt, 70 ezer kötetnyi könyvvel. A hatalmas téren szétszórva magas,
felállított gyufás skatulyákhoz hasonló hirdetıhasábok álltak, elülsı és hátsó oldalukon az élıvilágot
bemutató, díjnyertes fotók, a két keskeny oldalukon információk a képekrıl és a készítıikrıl. Az
Oszlopok partjának lépcsıin idısebb, méretük alapján inkább gyerekeknek látszó ázsiaiak csoportja
álldogált. Idegenvezetıjük esernyıje feltartásával jelt adott az Alfama-negyed felé indulásra.
Mi is arra vettük a lépteinket tovább.
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Elsıként a kis barokk Szent Antal templomot ejtettük útba. Meg akartuk nézni földalatti folyosóját,
amelyet eredeti azulejók díszítenek. Kapuja zárva volt. Kicsit csalódottan indultunk tovább
következı úti célunkhoz, a város legrégibb templomához, a Sé katedrálishoz. Az eredeti templom a
12. század elején épült, egy iszlám imaház helyén, hálából, hogy a keresztes hadak segítségével
sikerült az araboktól visszafoglalni Lisszabont. Eredetileg román stílusban építették, a 14. századi
három földrengés azonban erısen megrongálta. Vizigót alapfalait sértetlenül hagyva részben gótikus
stílusban építették át, tornyait „lefejezték”. A nagy 1755-ös földrengésben ezek a tornyok sérültek és
a gótikus kórus omlott le, a templom többi része sértetlenül maradt. Belépve lenyőgözött a román
stílusú, háromhajós templombelsı nyugodt szépsége, amihez minden bizonnyal hozzájárult a falak
szinte vakító fehérsége. Hosszasan csodáltuk Szent Ferenc kápolnájának azulejo borítását és a
gótikus kerengıt. Híres kincstárát az idı szőkössége miatt nem tudtuk megtekinteni, mert erısen
bent jártunk a délutánban és még a Szent György várba is el akartunk jutni.
A Citromfa utcán kaptattunk a Szent Luca templomhoz (Igreja de Santa Luzia), amelynek külsejét
gyönyörő, a történelmüket megörökítı azulejo képek borítják: a Kereskedelem tere a nagy
földrengés elıtt, Lisszabon visszavételének jelenete, Martim Moniz hısies halála. Róla nevezték el a
Szent György-vár keleti Nagykapuját. A legenda szerint 1147-ben, a vár ostromakor a nemesi
származású keresztes lovag észrevette, hogy az arabok be akarják zárni elıttük a kaput. Életét
áldozva a csukódó kapuszárnyak közé vetette magát, utat nyitva ezzel társainak a várba jutáshoz és
annak visszafoglalásához.
A Szent Luca templomtér kilátójából megcsodáltuk a szikrázó kék ég alatt a vároldal piros tetıit, és
a Tejo égi kékkel „festett” vizét. A kilátó falait ugyancsak színes azulejókkal díszítették.
Legkedvesebb kép, amit innen ırzök, a barokkosan csavart farkú kis halból csobogó víz a kagylóhéj
formájú fali medencébe, amelynek színét a természet és a múló idı antikolta.
Elıttünk nyitva volt a várkapu, de a minket feltartani szándékozó, portékáikat kínáló árusok miatt
süket fülekre volt szükségünk, hogy tovább jussunk a várfalakhoz. Sétáltunk a 10. század elejérıl
származó cerca moura-n, vagyis a valamikori várost körülvevı, tornyokkal megerısített kıfal egy
részén, ahonnan ráláttunk az alattunk elterülı alsó- és felsıvárosra. A védfalat az Észak-Afrikából és
a Közel-Keletrıl származó muzulmán hódítók emelték a vizigótok által épített vár alapjaira. A
vizigótok viszont, akik előzték a rómaiakat, a castellum helyén építették fel várukat. Nem csak a
várfal egyes szakaszai, hanem az Alfama-negyed zegzugos, szők utcácskái, épületfalai is erre a korra
emlékeztetnek. A kilátóteraszról csodáltuk meg a Tejo öblöt, Alfamát, Baixát, és keleti dombokat. A
terasz olíva-, fenyı- és parafa fái alatt elsı utam alkalmával, a melegben is kellemesen lehetett
nézelıdéssel eltölteni az idıt. Apró termések hevertek az úton, formájuk cipıkanálhoz hasonlított,
de felsı, keskenyebb felük csúcsosan végzıdött. A termések színe szép gesztenyebarna volt, az
elkeskenyedı részen két ovális, világos krémszínő folttal. Ettıl olyanok voltak, mintha megannyi kis
szellem nézne rád a földrıl, kérve: ”Ugyan vegyél már fel, nem a cipıtalpak alatt szeretnék elporlani
”. Nem tudtam ellenállni, kis zacskónyit szedtem össze belılük. Életük lányom saját tervezéső
nyakláncaként folytatódott. További sorsukat nem ismerem. Most egy darabot sem találtunk.
Ha még egyszer rám néznének, ott a Tejo fölötti sétányon, nem válnék meg többet tılük.
Azulejók
Sétáink közben, fıleg az Alfama negyedben sok, színes azulejóval burkolt házfalat láttunk. A
csempéknek drapp vagy krémszínő alapon számtalan árnyalatú kék, türkizkék, türkizzöld, okker
geometriai mintája volt, amelyeket általában négy csempe mintája formált egésszé. Kicsit
távolabbról nézve ezeket a házfalakat az összhatásukban a minta színe szerinti pasztell felületet
láttattak. A külsı formára hasonló épületeket is megkülönböztették azok pasztell színei.
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Kobaltkék-fehér színő azulejókat kültéren csak jeleneteket, városképeket megörökítı faldíszként
láttunk. Vendéglátóink szerint is az élénkebb színőeket inkább belsı terek dekorálására használják,
elsısorban a vendéglátó- és szállodaiparban.
A visszautazásunk napján még bı fél nap szabadidınk volt, rászántuk a pénzt a taxira, hogy minél
hosszasabban maradhassunk az azulejo múzeumban (Museu National do Azulejo). Kifelé az úton
szívesen vállaltam, hogy röviden összefoglalom ennek az ısi díszítıelemnek a történetét.
Az arab eredető azulejo szó festett, ónmázas kerámiai burkolólapot jelent. Ötszázötven év óta a
portugál kultúra jellegzetes díszítı elemei. A spanyolok viszont egy évszázaddal régebben ismerik
és alkalmazzák az építészetükben.
Megtalálhatók templomok, paloták, lakóházak, kültéri és beltéri falain, vasút- és metróállomások
díszeként. De az építészek alkalmazták padló- és mennyezetburkolatként és belsı terek
hıszigetelésére is. Sıt az azulejók a portugál nagy történelmi és kulturális események krónikásai is
voltak a maguk idejében, és ha nem semmisültek meg a természeti katasztrófák, háborús pusztítások
és vandalizmus során, értékes forrásai a legkülönbözıbb kutatási területeknek, féltett kincsei a
nemzeti kultúrának.
A csempekészítés technikáját már a 11. században ismerték, de díszítésre két évszázaddal késıbb
kezdték használni Észak-Afrikában. Az elsı azulejókat a 15. században készítették Sevillában és
Malagában. Ezeket a kék-fehér színő mázas lapokat egyszerő geometriai formákkal díszítették,
amelyeket vagy egy csempére vitték fel, vagy négy csempe összeillesztése adta ki a mintát. Bár a
portugálok is megismerték az Észak-afrikai csempekészítést, mégis a 16. század közepéig
Spanyolországból, Olaszországból és Flandriából importálták a burkolólapokat.
Ezekbıl az országokból érkeztek az elsı fazekasok, akik Portugáliában kis mőhelyeket alapítottak és
magukkal hozták a majolika technikát is, amellyel közvetlenül a lapra lehetett festeni. Így a
spanyolok kezdeti kerámiai lapjainál sokkal változatosabbak és színesebbek kerültek ki a
mőhelyeikbıl. Megjelentek a textil- és szınyegminta utánzatok, és a belılük kialakított nagy
felületek, az azulejos de tapete-k. A korokkal és a stílusokkal együtt változtak az azulejók színekben
és mintákban. A reneszánsz idején hatalmas felületeket burkoltak egyetlen jelenetet, tájképet,
városképet ábrázoló csempék százaival, amelyeket mozaikoknak neveztek. Az ilyen felületek
elıállítása azonban igen költséges és aprólékos, pontos tervezést igénylı munka volt. A 17.
században megjelennek a barokkosan túlzsúfolt csempék is, egzotikus állatok, vadászjelenetek,
vallásos tárgyú kompozíciók. Érdekes módon ez utóbbinál, holland hatásra, ismét a kék-fehér
csempékbıl készítették.
A 17-18 század fordulójának ötven éve volt a portugál „azulejók arany kora”, az úgynevezett
„mesterek ciklusa”, Ekkor alapította meg azulejo-mőhelyét António de Olveira Bernardes, az által
létrehozott iskolában számtalan neves festı dolgozott a mesternek. Ebben az idıszakban jelennek
meg - és csak Portugáliában - a vendégek fogadására bejáratoknál, lépcsıfordulókban, patiókban
elhelyezett életnagyságú nemeseket, alabárdosokat, gazdagon öltöztetett hölgyeket ábrázoló
azulejók.
A rokokó idején kisebbedtek a jeleneteket ábrázoló panelek, kidolgozásuk viszont sokkal finomabb
lett.
A nagy földrengés után az azulejók gyártásában a hasznosság, célszerőség nyert szerepet. Az
épületeken elhelyezett kis azulejoknak a pombali idıkben elsısorban a jövıbeni katasztrófáktól való
védelem szerepét szánták.
A 19. században a díszítıcsempe-gyártás nem fejlıdött és a termelés is visszafogott volt a napóleoni
háborúk és az azt követı gazdasági és társadalmi változások miatt. A század közepén Brazíliából
bevándorlók indították meg a hazájukban a házak homlokzatát díszítı csempék gyártását Portóban,
amelyek elıállítása különbözött az otthonitól. Színesebb termékeket gyártottak, és új technológiát
vezettek be, a szitanyomás ısét, amellyel a termelést meg lehetett sokszorozni.
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A 20. század elején jelentek meg elismert mővészektıl a szecessziós azulejók, amelyeket Caldas da
Rainha-ban alapított gyárban állítottak elı. A gyárnak saját múzeuma van, amelyben a legötletesebb
munkákat állítják ki. A század késıbbi éveiben a szecessziós díszítés megjelent a pályaudvarokon,
metróállomásokon és az egyházi épületeken.
A taxisunk ügyes választotta meg az útvonalat, gyorsan a csempemúzeumhoz értünk. Ez a kívülrıl is
elegáns bejáratú épületegyüttes az otthona a világ legnagyobb portugál csempegyőjteményének. Az
1980 óta önálló, független múzeum az egykori gyönyörő, a 16. század elején alapított Madre de
Deus kolostor területén található. A kolostort a késı gótika és kora reneszánsz helyi formájában
Mánuel-stílusban emelték, késıbb egy részét reneszánsz stílusban átépítették. A kolostor arról is
híres, hogy itt található a város egyik legszebb reneszánsz kerengıje és az egyik leggazdagabban
díszített temploma.
Az azulejókat, a belılük összeállított mozaikokat, paneleket, tapétákat idırendi sorrendben, a
kezdetektıl napjainkig terjedıen helyezték el a kolostor területén. Mi is ezt követve jártuk végig az
épületeket, termeket, kezdve a legrégibb csempékkel, amelyek a földszinten találhatók és befejezve a
felsı szinttel. Itt van a kisebbik, Mánuel-stílusú kerengı, ezekbıl nyíló termek egy részében a hazai
kerámiák mellett holland, spanyol remekmőveket is láthattunk, hiszen ezeknek hosszú ideig jelentıs
volt a behozataluk, valamint kortárs mővészek modern munkáit.
Külön teremben helyezték el azt a 23 méteres, közel 1400 darab kék-fehér csempébıl összeállított
panoráma panelt, amely a nagy földregés elıtti Lisszabon városközpontját mutatja be. Óriási kép,
csak részleteiben tudtunk megfelelı kivitelő felvételeket készíteni, mert akárhogy próbáltunk a
teremben elhelyezkedni, nem sikerült befogni a hatalmas képet.
Az Isten Anyja-templom (Igreja de Nossa Senhora da Madre de Deus) valóban különleges volt. A
mennyezet, az ívek, az átjárók, az ajtók és a faldíszek felsı, dúsan aranyozott barokk elemeitıl
élesen különbözött a falak alsó, jeleneteket ábrázoló kék-fehér azulejóval burkolt felülete. A falakon
a levél- és virágmintákat is tartalmazó geometriai rajzolatú mozaikokon kívül életképeket,
jeleneteket ábrázoló paneleket is láttunk.
A kolostor kávézójában nem csak a lábunkat pihentettük meg, hanem a látottaktól zsongó fejünket
is. A finom kávé mellett üldögélve megcsodálhattuk a helyiség azulejós díszítését, a fogyasztásra
kifogott halak sokféleségét, az elejtett vadakat, a háztartásokban használt edényeket, tárgyakat.
Még mindig maradt bı két óránk a repülıtérre indulás elıtt. Rövid tanakodás után elvetettük a légies
Vasco da Gama híd újbóli megnézését, a célszerőség azt diktálta, legyünk a szálloda recepcióján
leadott csomagjaink közelében. Megint a taxi látszott a leggyorsabbnak. Egyenesen a Carlos Lopes
Pavilionhoz irányítottuk, hogy nappali fényben is megcsodálhassuk az elsı látáskor templomfélének
gondolt épületet és a külsı falán az azulejo képeket. Az útikönybıl kiderítettük, hogy az épületet
marathóni futójukról és olimpiai gyıztesükrıl nevezték el. Eredetileg a riói kiállítás egyik pavilonja
volt, majd elbontva áthozták a kontinensre és újra felépítették VII. Edward angol király Lisszaboni
látogatásának tiszteletére, a 20. század elején. Az ötvenes évekig kiállításokat rendeztek benne, attól
kezdve sportrendezvények színhelye.
Még futó pillantást vetettünk a VII. Edward park felsı részéhez csatlakozó, Amália Rodrigues
világhírő fado énekesnı nevét viselı parkra és nagyszerő létesítményeire. Körbejártuk a kolumbiai
Fernando Botero szobrát, az Anyaságot. Az ülı asszony hatalmas alteste szinte lefolyik a talapzatról,
döfésre álló hatalmas mellei alatt, a térdén a kitárt karú fiacskája, mint a Krisztus-szobor csecsemı
változata. Vaskosságában is lenyőgözı alkotás. Nem messze a szobortól fantasztikus kilátás nyílt az
Avenida da Liberdade-ra és azon túl a Tejora. Most értettük meg igazán, amit portugál
vendéglátóink mondtak: Nézz le a (VII. Edward) park legfelsı pontjáról a városra és soha nem
fogod elfelejteni Lisszabont!
Üzenem mindenkinek, hogy igazuk volt.
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VICZAI HENRIETTA
Madárlélek
Szakad a könny a vörös égbıl,
Vörös vászonra pereg.
A vörös vásznon vörös a vétkem,
Utánam kövek az emberek.

Vörös a szárny a lágy madárszobron,
Röpte a sárban hempereg.
Szájában ág van, vörös a csıre,
Kıszívén isten szendereg.
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MÁNDY GÁBOR
Szabad asszociációk
József Attilához beszélve
Proletárköltı, te szegény,

aki kikéri magának,

még idejében elmentél,

hogy proletárnak

hogy ne lásd,

tituláljad

mit produkált

Már a munkásgyerekek fején

utánad

zselézve tapad a haj.

a huszadik század.

Aki a Dunánál

A forgolódó tıkésbirodalmak,

meditál,

majd a munkásállamok is földrészeket faltak,

csak beleköpni akar.

Afrikán, Ázsián hajba kaptak.

Aki szegény,

Hogy mit telefonoztunk, volt, ki kihallgatta.

most is a legszegényebb,

S várt utána Auschwitz, Szibéria.

de nem ez a baj.

Milliók elpusztultak

Szegény lett az egész élet.

néhány ırült miatt.

És nincs több remény.

S amikor béke lett,

A szépség koldusai most is koldulnak,

az ember tovább reszketett,

és reklámszöveget írnak a jobbak,

hiszen a békét csak a megatonnák

vagy tévéshow-t vezetnek.

biztosították.

Mindenki örül a pénznek.

Aztán nagyot változott a világ.

És nincs, aki jóra tanítson,

De a mosónık most is a rövidebbet húzzák.

akár elemi iskolás fokon.

Villákban laknak a gazdagok

Nem folytattad, minek is folytatnád,

a város peremén,

a leckét a nebulók megunták.

míg a kopott bérházakra lecsorog,

Belıled is mi maradt?

mint kátrány, a belvárosi éj.

Néhány utcanév és iskolai dolgozat.

Ma már proletár nincsen,

Na meg a sokat plagizált zárszó:

csak lumpen,.

Szárszó.
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Kİ-SZABÓ IMRE
Rohanva…
(filmnovella)

Egy Báthory utcai borozóból jön ki Dénes. İ 30 éves, szıke, sportos fiatalember.
Már három fröccsöt megivott, jó a hangulata, pedig erre nem lenne oka, hiszen ma
délelıtt lett munkanélküli. Leszámoltatták, kitették, a pénzét is megkapta, a zsebében
lapul százezer forintja. Kora tavasz van, a nap melegen süt, a Bajcsy Zsilinszky úton
megy. A lámpánál megáll, át akar menni a túloldalra. Zöld, elindul, az út közepén jár,
amikor az ott várakozó Audiból kiállják a nevét. Egy fiatal srác még a lehúzott ablakból
is kiabál, integet, hívja oda a kocsihoz. Dénes megtorpan, majd megáll, végül beszáll az
autóba. A volán mögött Tibor, régi iskola társa, aki 31 éves, fekete, kigyúrt testtel.
Invitálja Dénest, tartson vele, elfutnak vidékre, Tibornak valami szajrét kell eljuttatnia
egy címre. Elindítja a kocsit, de alaposan beletapos a gázba. A Váci úton egyik sávból a
másikba futtatja a kocsit. Dénes nincs hozzászokva a sebességhez, kapaszkodik. A sofır
nagyhangú, árad belıle a jókedv, kissé nagyképő dumával eteti Dénest. – Jó, hogy
összefutottunk, legalább szövegelhetünk! Mi van veled? Dénes jelenlegi állapotáról
nem akar nyilatkozni. Tibor egy kis táskából tablettákat szed elı. – Kapjál be egyet!
Jobb lesz a világ! Dénes tiltakozik, nem él vele. İ csak fröccsöket szokott inni. Kiérnek
a város szélére, a 2/A autóútra veszik az irányt. Tibor nem kíméli az Audit, megy vagy
160-nal. Kerülgetik a kocsikat, elıznek autókat, kamiont. Veszélyes helyzetek
alakulnak ki. Dénes úgy érzi, hogy a gyomra a torkában van. Tibor csak röhög és
szövegel. Befutnak a hegyek közé, itt sem lassít. Az út mellett állóknak kiordít. Tibor
szövegel, hogy üzletet megy kötni, viszi az árút és a tablettás táskára, mutat. – Ebbıl
van a jó pénz! Dénes töredelmesen bevallja, hogy munkanélküli, most küldték el. – Ne
búsulj, majd én szerzek neked, jó fizetıs melót! Tibor nagy hangja ellenére, az üzlet
miatt azért óvatos. Dénest egy kis településen kiteszi a vasút állomásnál, hogy jó másfél
óra múlva jön vissza, várjon itt. Dénes kiszáll az autóból. Üres állomás, négy hosszú
vágánnyal, távolban egy rakodó placc, üres fém konténerekkel. Bemegy az állomáson
lévı restibe. Bent három férfi ücsörög, és fröccseik mellett bambulnak a semmibe.
Dénes kér egy fröccsöt, iszogatja. Nyílik az ajtó, belép rajta két nı. A fiatalabb szıke,
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szép nagy mellekkel, az idısebb sötét kreolos, sovány és eléggé csúnya az arca.
Nézelıdnek, felmérik a terepet. Kérnek maguknak egy-egy üdítıt. Dénes mellé
kerülnek, szóba elegyednek vele. Dénes kér a lányoknak rövid italokat. Véletlenül
kiveszi zsebébıl a pénz köteget. Ezt a lányok észre veszik. Dénest invitálják, hogy
üljenek le az ivó sarkában. A lányok kihívóan kezdenek viselkedni, simogatják,
fogdossák Dénest. Dénesre hatnak a dolgok, jó lenne megejteni az együttlétet. Az egyik
lány javasolja, hogy mind a kettıjükkel legyen, egyszerre. A lányok tudják már hova
kell vinni a fiút. Elindulnak az üres konténerekhez. Csendes minden. Be is mennek a
konténerbe, fény csak a félig nyitott ajtón szőrıdik be. A sovány kezd vetkızni, ledobja
a szoknyáját, a pólót is. Fonnyadt mellei ringanak. Dénesrıl leveszik az inget, nadrágot,
cipıt. A nagymellő mondja, hogy legyen a lánnyal, aztán majd vele. Dénes nekiront a
soványnak, fogdossa, ölelgeti, erre összpontosít. A szıke nı a háttérben marad, Dénes
ruháinál. Egy idı után a nagymellő elkiáltja magát: - Jönnek! A két lány egy pillanat
alatt kiugrik a konténerbıl. Dénes ott áll letolt gatyába, cipı nélkül. Nem tud utánuk
futni. Öltözködni kezd, ekkor veszi észre, hogy a pénzét elvitték. Egy ezres maradt csak
benne, meg az aprók. Felöltözik, kábult és mérges. Visszamegy a restibe, de ekkora már
csak a csapos van ott. Kér még egy fröccsöt, iszogatja, amikor autóduda szól. Visszajött
Tibor, Vidám, létrejött az üzlet. A kocsiban mutatja a pénzt. – Így kell ezt csinálni!
Sebességre kapcsol, az Audi rohan, újból elızget, de a sebességbıl nem vesz vissza.
Dénes hirtelen elıre néz, ekkor látja meg a kis teherautót, amely szembe jön az ı
sávjukban. Megfeszíti a lábát, kapaszkodik, az autó egyre közelebb ér, ütközés, az elıtte
lévı üveg összetörik, nem lát semmit, aztán már nem is érez, elsötétül minden.
Kórházi kórterem. Dénes ül az ágy szélén, feje bekötve, bal karja és válla gipszbe
téve. Arcán sötét véraláfutások. Újságot lapozgat. Egy 8 nappal korábban megjelent
Blikk-benn, címlapon nagy fénykép egy borzalmasan összetört autóról. Szalagcím a kép
felett: – Ebbıl – élve kijöttek! Dénes innen értesült, hogy Tibor is megúszta, de ı
rosszabbul járt, mert mindkét lába összetört.
Korházi folyosó. Dénes bizonytalanul megy a folyosón, amikor meglátja, hogy Tibor
egy tolókocsiban ül, lábai teljes egészében gipszbe ágyazva, egy idısebb férfi tolja.
Dénes kiáltani szeretne Tibornak, de ı csak a férfit noszogatja: – Gyorsabban!
Gyorsabban! Nem hall semmit. Egy széles ajtón kitolják az utcára, és sebesen eltőnik
Dénes szeme elıl.
*
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MESTER GYÖRGYI
Más világ
A nı a tavaszi zápor elıl menekült be a buszmegálló mőanyag borítású, védett ölébe. Fedél alá
érve aprólékosan vizslatta a ruházatát, nem érte-e valami károsodás. Pillantása a talpától futott
felfelé a testén, kezdve a cipıvel. Hamarosan elégedetten konstatálta, az elegáns cipı ugyan
besározódott, és a nadrágja szára is csatakos lett kissé, de hál’istennek, a drága háromnegyedes
bırkabátnak csak az ujján csillogott pár esıcsepp. Pedig mintha dézsából öntötték volna, úgy
zuhogott, szakadt az ég sőrő leve. Ezután az esernyıjét vette szemügyre, de mielıtt körbeforgatta
volna, hogy lerázza róla a vizet, oldalra nézett, nehogy valakit lefröcsköljön. Csak ekkor vette észre,
nincs egyedül. Az ellenkezı sarokban, zugban megbújó félénk vadként, egy másik nı állt.
A kinézete korántsem volt olyan magabiztos, mint az ernyısé, azonban ıt is az esı kergette be a
megállóba. Láthatóan nem várakozott, inkább meghúzódott a borult ég által leárnyékolt,
félhomályos sarokban. Öltözete több mint szokatlan volt, ugyanakkor nem nélkülözött némi
praktikusságot. Pamut harisnyanadrágba bújtatott lábfejére ráadásnak zöld bokazoknit húzott, lábán a nedves idı ellenére - nyitott, piszkosszürkére kopott fehér fapapucs otrombáskodott, vastag
szoknyája ott harangozott csontos térde magasságában, rajta éktelenkedett még egy kötény, és egy
oldalt megkötött, rózsaszín kendı. Felsı ruházata legalább három rétegő volt, egymást túllicitálva
lógtak derekán, ferdén, kancsalítva, a sárga trikó, a piros pulóver, meg a szürke színő, kinyúlt
kardigán. Fekete, rövid haja nedvesen, kócos hullámokban tapadt a fejére, bıre azonban tiszta volt,
simán feszült idıjárástól barnára cserzett arcára. A láthatóan hajléktalan nınél nem volt se csomag,
se táska, talán a szálláshelyére igyekezett vissza, és útközben elkapta az esı. İ nem aggódott a
ruházata miatt. Közömbösen bámult kifelé az esıbe, mely változatlan intenzitással szakadt.
A jólöltözött asszony is az esıt nézte, de távolról sem olyan érdektelen bámészkodással. Arcára
volt írva, valójában gyönyörködik az égbıl patakzó vízözönben. A lezúduló sőrő, kemény cseppek,
apróbb-nagyobb köröcskéket, örvényeket rajzoltak maguk köré, az aszfalton hömpölygı áradat
tetejére. Pillantása ekkor távolabbra, a ködbıl kibontakozó hegyek felé révedt, képzeletben maga elé
vetítve a tavaszi erdık zöldjét, az erdı fáinak, cserjéinek, összességükben áttetszı fátyolt alkotó,
szilvamag nagyságú zsenge levélkéit, amint éppen nagy locspoccsal fürdeti ıket az anyatermészet.
Gondolatai eközben visszakanyarodtak a tényekhez: a cipıjét, ruháját meg tudja tisztítani, a kabátja
megszárad, de micsoda jót tett ez a nagy esı az agrokultúrának! Gazdag gabonatermés várható az
idén – mintha olvasott is volna már errıl valamelyik lapban. A gondolattól megjelent orrában a
frissen sült kenyér illata, és nyelt egyet.
A másik, a hajléktalan asszony egyre fokozódó elkeseredéssel nézte a szőnni nem akaró
zuhatagot. Kátránypapírral fedett lombkunyhójukra gondolt, ahol társával éjszakázni szoktak. Ebben
a nagy felhıszakadásban bizonyára mindenük elázik, hiába mondta a férfinak, hogy muszáj
keríteniük valami nagyobb nejlonzsákot, esetleg többet is, és biztosítékul ráteríteni a búvóhelyükre.
Az igazi májusi esızések még csak ezután várhatók. Tavaly ısszel is, a nagy esıkben mindketten
összeszedtek egy-egy tüdıgyulladást, a párját majdnem elvitte. A fák is. Még igazán ki sem
lombosodtak, kopár, száraz kórónak tőnnek, az apró levelek pedig nem fogják fel az esıt. Vacak,
nyamvadt kis levelek, minden vizet áteresztenek, egyenest a nyakukba hullik az áldás. Most eszébe
ötlött, hogy milyen nehezen fog megszáradni a rajta lévı, több rétegő nedves ruha. A cipıje is
teljesen átázott. Nincs helyette más. Tetszik, nem tetszik, ezt kell viselnie egészen télig. Azután
eszébe jutott, hogy még a sár is elöntheti ıket. Hiába polcolták fel az ennivalót, az a kis száraz
kenyér meg fog penészedni. A penészes kenyér emlegetésére rossz íz jelent meg a szájában,
elfordult, és kiköpött az úttesten piszkos áradatként levonuló vízbe. Gondolatai akörül forogtak,
mennyire ázhatnak most a parkban meghúzódó sorstársaik is. Más nem jutott az eszébe.
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Közben, egyik pillanatról a másikra, mintha elvágták volna, elállt az esı. A hegyek felıl még
gomolygott a köd, a megázott aszfalt azonban már száradva gızölgött, és az égen felsejlett egy
halovány szivárvány. Megjelentével egy idıben, mint egy látomás, feltőnt a kanyarban az autóbusz.
A jólöltözött nı felszállt, a hajléktalan is elindult. Gyalog, ugyanabba az irányba.
A buszon ülı arra gondolt, hazafelé beugrik a kis pékségbe, vesz egy ropogós héjú, friss
kenyeret. A másiknak, gyaloglás közben az járt az eszében, mit esznek estére, mert a kenyérnek
annyi, alighanem a ruhák szárogatása lesz az esti program. Vacsora helyett is.
A két nı ugyanabban, és mégis más-más világban élnek. Mikor válnak egyenlıvé?!
Valószínőleg soha. Vagy talán egyszer, késıbb, egy más világban… a másvilágon, ahol egyaránt
elhal a sóhaj és a nevetés, és mindenkinek egyformán könnyő a föld.

BALOGH ÖRSE: Romos ház
Pasztell 15x33 cm
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ÓDOR GYÖRGY
Kertvárosi gettó
A sarkon néhány percre megálltam.
Néztem a szılıhegyet, hó fedi.
Pár ezer méter. Ez bizony számtan
már rossz lábamnak: legyen jó neki.
A buszsofır az ablakból intett.
Ilyen egy mozgó érzelem talán,
tegnapelıtt is erre keringett
és ma örült, itt újra megtalált.

és a kerítés magas, kovácsolt
fém. Villogó riasztók mindenütt.
A függöny mozdul, ha ott megállok,
bár a torz alakoknak nincs szemük.
Nevetek. Néha rájuk bólintok,
ki kapcsol, visszabiccent félénken,
lám, egy fura ember gyaloghintón
jár hintó nélkül, a fagyos télben.
Azt kívánom, mind bújjanak össze
gondjaikkal, más az én bánatom,
lehet, nem járok itt jövı ısszel,
ha nem leszek, akkor is vállalom

Nem remélek. Csak muszájból járok,
mint ki elvált, s új életet keres,
vagy esetleg egy csinos szolgálótés talál egy törött seprőnyelet.
Délelıtt szerelmes belém a szél,
hiszen utánam fordul délután.
A gallérom felhajtottam, ma még
pontosabban tudom, ki, mért' utál.

mozdulatlan kis atomjaimban
a játékot, hosszú métereket,
kihőlt szobámban, jégkarjaimmal
ölelni mindenkit, az szép lehet.
Ha ébredek, már minden nap ünnep,
bármi is lesz, itt örökké vagyok,
fölöttem mások benépesülnek,
szemem fényében az övék ragyog.

Mivel a bőnt nem lehet feledni,
annak jó, ki egy másikat ráönt,
s nem mer kettıt egymás mellé tenni.
Nálam ebben ma is a magány dönt.
Mert a házak egymás mellett állnak,
merre járok, megférnek oly sokan,
bár itt-ott az udvarokban sár van,
bent főtenek és élnek boldogan,

Beszélgetek. Bár nem tudom, mi ez.
İrült vagyok, vagy csak boldogtalan?
Néha élesen fáj, hogy járni kell
a holnapért, hogy te boldog maradj,
hogy nevess, hogy legyen kihez bújnod
és megölelj kedves, esetlenül.
Házak. Egyszer ti is megmozdultok
utánam, mert mind egyfelé megyünk.

idekint leülepszik szmog gyanánt
a tüdınkbe, ütıereinkbe
a becstelenség és a gyávaság.
Verjük egymást, s büszke melleinket,
egy-egy kutya vakkantása jelzi
a reszketı idıben e szégyent.
Jól esik, ha nem köszön rám senki,
ha saját magam vagyok egészen.

Félrenevelni engem nem lehet
már, sejtjeim kidobják a rosszat,
nem segít rajtam majd a kegyelet
sem, s ez még életemben sem bosszant,
köphettek is utánam, nem bánom,
nem bánom, túl rövid ez a séta,
inkább magam vágom magam szájon.
Bár sírok, szomorú vagyok néha,

Ez a nap is eltart egy ideig.
Győlik a pet-palack az árkokban,
tavalyi szemétre az idei
csak úgy, jó megszokásból rádobva,
a felsózott járda mellett madár
fekszik, egy halott fekete varjú
tetemét szagolja, ki arra jár.
Merre egyébként sosem akarjuk.

mert járok, s látom e furcsa, durva
kapitalizmus áldozatait,
egy szegény portát, nincstelen udvart
és ez még mélyebb alázatra int.
Egy lépés. Vajon, mennyi van hátra?
Lesz-e egyszer minden jó magyarnak
kenyere, munkája? Lesz-e háza?
S ott feljebb, a hegyek mit akarnak?

Szegény utca. Mellette a gazdag,
hol már nem is oly szívesen látnak
engem. Tán senkit, ki arra ballag.
Látszik, náluk ikergarázs van
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SASS ERVIN
Tragikus
Thomas Mann mondta volt Pesten
két sárkány marja a testem

a félelem és győlölet
mindkettı titkos nagykövet

mert ember vagyok te is az
nem tudod melyik az igaz

Manír
Dózsa után tizenkettı
győlölködı vak esztendı

Mohács poklába kergetett
két királyt ölt egy nemzetet

az átok meg nem változott
a fél ország királykodott

SASS ERVIN, Keskeny úton, 2010, Békéscsaba, Magyar Téka Erkel Sándor Könyvesház
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VERASZTÓ ANTAL
Összeszámlált évek
„Tanuld meg szívedet olvasni.”
A természet nem mítosz és nem mese, hanem valami a kettı között. Kint a ház
körül sötétbe burkolózott fák álldogálnak. A szobányi csendet idınként apró
koppanások zavarják. Nem tartottam lehetetlennek, hogy éjféltájon lelkek
bolyonganak, de azt már nehezen tudtam elképzelni, hogy majdan az én lelkem is
visszajárjon valahová. Elfelejtıdünk, kikopunk, nem fogunk itt maradni az
örökkévalóság tetszésére, ma este is ilyen gondolatok jártak a fejemben, szinte
kiáltani lett volna kedvem. És ez még csak az éjszaka kezdete. Nem akartam
lefeküdni, még nem, odaballagtam a cserépkandallóhoz, a piszkavassal kinyitottam
az ajtaját, arra vágytam, hogy a parázs égesse az arcom.
Aztán visszaültem megszokott karosszékembe és megpróbáltam belemerülni az
emlékezés bársonyos melegébe. Szinte láttam magamat, ahogy a fıutcán sétálok, de
a járda nem az volt, amin ifjúkoromban jártam, az már eltőnt a léptek kopogásával
együtt. Majd a lányok hajából szökött illatok lopakodtak elı valahonnan, hogy újra
körüllengjenek.
No, majd most kiderül, mi kallódott el az emlékezetembıl – gondoltam –, vagy
talán jobb lenne elfelejteni magamat, mint keresni a vissza nem élhetı, próbálatlan
lelkő magányomat? Ki tudhatja? Már sose fogom elfelejteni, hogy Eliszkával a
korzón sétáltunk, csak úgy titkon, össze-összeérintett kezekkel. Üljünk le kicsit,
mondtam neki, aztán ott ültünk a templom közelében egy padon, én a magam
csapongó fantáziájával kukán, akarom mondani némán, és azon gondolkoztam, ki
talál ki nekünk ilyen szerepeket, hogy csak ülünk és nézzük egymást?
Nem kellett nekem sok idı ahhoz, hogy Eliszkába végzetesen beleszeressek.
Olyan borzongás jött rám a padon ültömben, mint a hirtelen jött reggelek hővösében
szokott, pedig a fák alá húzódott langymeleg alkonyat takargatott bennünket. Csak
az számít, hogy kettesben vagyunk. Eliszka két csönd között egy szép vallomásos
szót súg nekem halkan, csak éppen hogy halljam, amelyre nyitott szívvel
válaszolhattam: én is téged! Akkor történt hát, hogy a szerelem kész tényként
kerített be bennünket. Ekkor még nem ígértünk egymásnak semmit, és azt
igyekeztünk be is tartani.
Én magamban hordoztam a nyugtalanságot és hittem a találkozásainkban.
Mégis, mennyire szereted, kérdezte tılem a láthatatlan? A bensımben viszem
magammal mindenfelé. Ha velem van, egymáshoz érnek a napok, az ı látása adja
számba a szót, a fuldoklót, és ettıl a szívemen remény kaparász. Így van elrendelve!
Találkozásaink utáni éjszakákon nem tudok elaludni, pedig engem kemény fából
faragtak. Bırömön didereg a láz, mellettem lélegzik az álom, jó illat nyújtózik a
számon, nincs alibim, az én kezem kutat utána szüntelen.
Álmaimban mindig tágasabbnak látszott a tér, hatalmasabbnak a templom. Ha
meg felébredtem, mintha minden megkisebbedett, kopottabb lett volna. És Eliszka
keze álmomban úgy tudott simogatni, mint harci papírcsákós gyermekkorom idején
az anyámé, hogy is lehetne feledni ezeket a könnyő cirógatásokat? Jó volt rabul esni
ennek a hangulatnak. Mindezek után kezdtem hinni abban, ha belép valaki az ember
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életébe és még nincs állandóan mellette, akkor a találkozások emlékeitıl mindent
másként kezdünk látni.
Különös tanácsadó vagy inkább próbatétel az idı, eleinte csak annyit engedett
nekünk, mint mikor a gyenge szélben két alma hangtalanul összekoccan a fán. Meg
a ritkásajándék találkozásokat, amelyek miatt Eliszkának nagy utakat kellett
megtennie ahhoz, hogy átadhassa röpke csókjait és együtt hallgathassuk, miként
úszik a harangszó a nyári délutánban. Cserébe boldogító álmaimat mondtam el neki,
hogy alig érintem meg a kezét, mégis érzem az egész valóját testestıl-lelkestıl.
Álmok, mindig csak álmok, néha már ébrenlétembe is behatolnak, egymásba
csúszik a két világ. Valahonnan azért mindig összejön annyi kis melegség, ami
táplálni tudja bennem azt a reményt, amitıl az idı arra vár, hogy kimondjam
Eliszkának: Gyere hozzám feleségnek. Hátralévı idınket hadd láncolja egybe az a
remény, hogy tudjuk szeretni, vigasztalni, gyógyítani egymást. Ekkorra már csak ez
az egyetlen kérdés várt megválaszolásra: tudjuk-e vállalni a közös utat?
Huszonöt év után végre meg kellene már vallanom Eliszka, hogy gondolataimat
azóta is neked áldozom, és azon az estén, mikor azért fohászkodtam, hogy
emlékgyőjtı éveink hosszan kitartsanak, a tenger tükrébe pillantva észrevettem,
hogy szemedben csillagok ringatóznak.
*

Félálomban
A tébláboló éjszakában,
Epikurosz tanítványaival teáztam.
Úgy mondták: az Ígéret földjérıl jöttek,
a nirvána és a friss kukoricaföldek
lehelete érzıdött rajtuk. Az álnok
barátok, hajnalra kinıtték a világot.

*
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BALOGH ÖRSE
élet-morzsák
Roskadozó tanya felé ballagok,
nem figyelnek rám fénylı ablakok.
Az omladozó falak
talán még néha sóhajtanak.
Fáradt szendergésnek tőnik
az enyészet.
A szoba sarkában törött lábú
szék álmélkodik,
mintha csak álmodná az egészet.
Valami tétova fuvallat
pókhálót lebegtet,
emlékeim madara élet-morzsákat
csipeget.

Félárnyékban
(Gergı unokámnak)
Elsı bizonytalan lépéseidnél
még ketten fogták a kezed.
Még labdával kergeted az éveket,
várat is építesz, meg magad köré várfalat,
összerakható betőkbıl szavakat fabrikálsz,
vagy rajzolsz, ha a ceruza hegyes.
Ujjaidon napokat számolsz, mert
Apád megígérte, ha meglátogat,
irányítható autót hoz neked.
S ha jön, talán játszik veled egy órát,
s ha nem, hát legalább egy felet.
Még nem vagy iskolás, csak óvodás,
de már tudod, mit jelent a várakozás.
Az elmaradt találkozások
sírásra görbítik a szádat.
Tanulod egymás mellé rakni a csalódásokat.
Édesanyád fáradozik érted sokat,
szeretete ott van körülötted, azzal simogat.
Fáj hallgatnom, ahogy meséled,
mit mondtál Apádnak, mikor elhagyott Téged:
„Apa, fog még a Te szíved fájni utánam!”
Mama! Én most tovább építem a váram!
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DANIELISZ ÉVA
Leltár

Mi volt enyém? A budai hegyek,
Zugliget, a János-hegy, a Normafa,
s enyém volt az erdık nyári csendje,
s enyém volt minden havas éjszaka.

és enyém volt a hajnali rigódal,
kertünkön túl ızek lábnyoma,
s a Tündérsziklát, hol merengve ültem,
nem veheti el senki már soha,

s enyémek voltak mind-mind a vizek,
öreg szerelmem a drága Duna,
hogy udvarolt csendesen, szelíden,
ha rábíztam magam hullámaira.

Mi volt enyém még? a legdrágább mi volt?
a versek, melyeket betéve tudtam,
a nagy elıdök gyémánt sorai,
látjátok ugye, nagyon gazdag voltam.
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BÁRDOS LÁSZLÓ
Egy tériszony kezdı léptei
– egy Elıhang nyomában –
És (ha) te magad, újra? Lemondva
róluk, mindenféle jegyzék és szabályzat
helyettesítı rendszereirıl —
hol példamondat-sokaság terem,
mintha téged, csak téged képviselne.
Megannyi névmás:
de te hol, hol a te igazi neved?
– Tetın indul meg második személyed –
Bizonytalan járás, vonalazott
lapok iróniáján: ezért,
ezekért a léptekért – biztosan,
késın is érdemes megküzdened.
Viszonyítatlan villanások:
a számtalan
jegyzék, szabályzat immáron csak emlék,
a példamondat is csak nyomvonal
frissen fakadt eszméd mögött? alatt?
Suhan földön, húzódik levegıben.
Elhúzódó töredék-tömkeleg
készülı mondatod is.
Ha késın, ha senkinek,
akkor is: mondd. Írjad, talán
ha megköt a papíron, ha maga
is sorolható váz lesz, példaszó,
példamondat, kiválik
rajta, belıle valami, afféle
összetéveszthetetlen. Csak miként
egy gyermekkori délután. Sem reggel
mögötte, sem este utána.
Fölfedezés, úgy, mint a tőz, a hó,
a víz, a száj. Az önmarcangolás. A szél.
A meghatódás. S még egy és más.
Ha neved mása megképzıdik a
papíron, levegıben – rendszerektıl
elszakadva, elhagyottan. S amíg,
amerre
húzódik el töredéked, csonkán
maga maradhat neved is – senkié,
senkinek. Írjad, hátha kiválhat
egy gyermekkori délutánból.
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FETYKÓ JUDIT
Parttalan szigetek
Prosszer Gabriella Júlia regénytrilógiájának értelmezése
Naxos felé (Egy lélekkeresı), I., 1993, Bp., Cserhát Mővész Kör, 546 o.
Naxos partjainál (Megtalált lélekkel), II., 2001, Bp., magánkiadás, 470. o.
Naxos szigetén, III., 2006, Bp., magánkiadás, 599. o.
Három egymást követı, naplónak, vagy inkább naplóregénynek tekinthetı, témájában,
cselekményében, idırendjében egymásra épülı kötet.
Naplóregények-e ezek a kötetek? A szerzı véleménye szerint leginkább azok. Naplóregénynek
csak némi fenntartással tudom tekinteni a könyvsorozatot. A szerzı a köteteket nyíltan vagy
burkoltan önéletrajzi elemeibıl állítja össze, melyek történései szerencsésebbek, mint a képzelt
fıhıs gyermekkori traumái… mégsem napló, hiszen a szövegben nem Prosszer G. Júlia egyes szám
elsı személyő feljegyzései olvashatók; a történetben egy elképzelt fıszereplı élete követhetı
nyomon, amely azonban a napló tényleges vezetésének hagyományos módját nem követi. Az idı
múlásának laza, idınként átugrásos (elıre haladó), kihagyásosnak tőnı, a cselekmény haladásában
egymásba fonódó, egymásba gördülı helyzetek leírásai egy elképzelt fıhıs életét követik. A
cselekmény sokirányú, a kötetek sokszereplısek (ami inkább a naplóírásnak felelne meg).
Az érthetıség és átláthatóság érdekében az író gyakran rákényszerül, hogy a szereplık számát
csökkentse, egy-egy alakját több személy sőrített tulajdonságaival ruházza föl. Ezekben az
egyébként önálló történetként is olvasható mővekben ez nem történik meg. Vissza-vissza kell
lapozni, hogy a gyors váltású (hely, idı, személyek) történések közt ne vesszen el, ne keveredjen
össze néhány cselekményszál. A szereplık gyakran egymásra utalnak, egymásról beszélnek,
egymást és önmagukat indokolják, magyarázzák a történetek során.
A fıszereplı, Valent Gabriella neve jelentésének érdemes utánanézni:
A Valent név: „Bálint a latin Valentinus családnévbıl származik. Alapszavának, a latin valens
szónak a jelentése: erıs, egészséges. Rokon név: Valentin.
Gábor héber eredető bibliai név, Gabriel magyar alakváltozata. Jelentése: Isten embere vagy
Isten erısnek bizonyult. Gabriella a Gábriel férfinév latinos nıiesítése.”30 – az írónı tudatos, vagy
tudattalan névválasztásai.
Kezdetben megtudható, hogy a fıhıs, a naplóregény történetének fıhıse, élete korai
szakaszában hatalmas veszteséget él túl (át), melynek fizikai-lelki feldolgozásmódja ugyan
módosulva, de végigkíséri élete során (önfelégetı lázas állapotok, anyahiány).
De: Valent G. kettısségének trauma-eredető esetleges „okaként” ez a feltevés itt meg kell álljon,
mert a szerzı így írta meg, és azzal nem lehet vitatkozni, ám magam részérıl a valós traumát (ha van
ilyen), egészen másfélének sejtem, olyannak, melyet az írónı nem akart naplóregényében az olvasó
elé tárni… Valent G. pszicho-szexuális fejlıdése és életének útja nem feltétlenül e korai trauma
következményeként kialakult környezetére adott válasz/választás, vagy csak részben az; hiszen a
megszokottól eltérı életvezetést sokáig (és még ma is sokszor, bár a besorolása azóta megváltozott)
hivatalosan a deviancia csoportba helyezték…
Látszólag túl egyszerő és zökkenımentes ennek a kislánynak az átsiklása olyan érzelmi és fizikai
élményekbe, melyeket az a társadalmi korszak (és nagyrészt a mai is…) a tiltott és elutasítandó
csoportba sorol – ám a kötetek olvasása közben a felület alatt több más elem is bıven akad.
30

Ladó János — Bíró Ágnes: Magyar utónévkönyv, Bp., 1998, Vincze Kiadó
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A környezet, ahol ez a különleges gyermek él, a magyar vidék, a szocializmus ideje, melyben hol
eltőrı, hol elutasító kapcsolatban él a rendszer az egyházakkal, tehát az erıteljes keresztényi közeg
és annak elvárásai folyamatosan jelen vannak; ebbe született bele a fıhıs –, a szülık, nagyszülık, a
falu és a városi ember életében is hosszú évszázadok óta benne vannak azok az ítéletek, melyeket az
épp élt társadalmi forma is elvár, a vallási és társadalmi tiltás ebben a tekintetben összhangban van.
A másság lassú megjelenése mégsem válik nyilvánvalóvá a külvilág számára –, mely az iskolai évek
alatt a társak többségét jelentené, a családon belül a róla gondoskodókat –, sem a gyermekkorban,
sem késıbb az iskolai években, sem késıbb a felnıtt nı életében, vagy legalábbis csak igen zárt
körökön belül, mert társadalmi és egyéb retorzió nem éri a fıszereplıt (ellentétben a sok magánéleti
konfliktus-keresı és -megoldó helyezettel).
A kötetek, de döntıen az elsı kötet (nem véletlenül az elsı, hiszen ez azt a korszakot taglalja,
ami a felnıttségig [nem az érett felnıttségig, hanem az életkor szerinti felnıttnek tekintett életkorig]
tart), különbözı szemléleti módokra ad alkalmat, melyeket értelmezésem során a három kötet
hasonló részleteivel igyekszem szemléltetni.
A szerzı ezzel a trilógiával végképp megcselekszi saját „coming out31”-ját, de fıhıse, Valent
Gabriella nem teszi ezt a történetben.
Az elsı kötet, a Naxos felé tekinthetı a legérdekesebbnek, ahol a gyermekkortól a környezetébıl
kiváló Valent Gabriella egészen kisgyerekkori, 4-6 éves kor közti, majd kisiskolás és szakiskolás
kori pszicho-szexuális fejlıdése követhetı. A gyermek különleges értelmi képességekkel felruházott
alakját a meseszövı írói fantázia alkotta meg, erıteljesen és visszatérıen, sokszor a történet
elırehaladása során már-már túlhangsúlyozva.
Társadalmi, politikai kép jelenik meg a regényekben, amely azonban inkább háttérben marad,
háttér-képpé lesz. A külvilág történései, értékítéletei, a társadalomban történı dolgok felfelbukkannak, ám az egyén, a fıszereplı érzelmi és értelmi alakulásának folyamata a domináns.
*
A második világháború utáni állapottal indít az írónı: „Szőkebb hazám – az ország határain belül
... ...Változást – gyökeres változást – csak a felszabadulás hozott. ... a leigázott nemzet vége
szabadon lélegezhetett ... A szükség és a józan ész kényszerítette ... negyvenöt után a földosztást, az
ötvenes években pedig a téeszek szervezését. ... hiszen a parasztság a földdel nem kapott másik
tudatot. Életformája lényegesen nem változott, de nem változott meg a gondolkodásuk. A
patriarchális, a helyhez kötött és helyi hagyományokhoz, ısi szokásokhoz makacsul ragaszkodó
parasztság – különösen a kezdeti szakaszban – nem volt képes lépést tartani a fejlıdés iramával. Sem
gyakorlatilag, sem pedig eszmeileg. A változáshoz idı kell, de megszokni, már türelem kérdése is!
Türelem mindkét részrıl. Az erıszak erıszakot szül. ... A megváltozott társadalmi viszonyok
megértését és befogadását két igen fontos (s persze több jelentıs) tényezı befolyásolta: egyik a
származás; másik az úgynevezett tájjelleg. ... ...könnyen idomultak, simultak bele az új társadalom
egyenlıséget ígérı rendjébe.” (I., 9. o.)
Ez az indítás meglepı – aki a kötet, kötetek címei alapján mást várna, ezekkel a sorokkal meg is
kapja az elsı jelzést, hogy itt többrıl és másról lesz szó, mint egy szerelmi vagy erotikusnak hitt
történetben –, az írónı közli a helyet és a kort, ahol és amikor a regény cselekménye játszódni fog;
mindezt elfogadó szemlélettel teszi, nincs benne negatív indulat társadalmi jelenével kapcsolatban.
A kor részben behatárolja a szereplıket, hiszen ezekben az években fog/tud életre kelni (mivel itt,
ebben a korszakban él) a fıszereplı és a körötte levı többiek. Egyúttal kirajzolódik a kötetek egyik
visszatérı erıssége is a bevezetésben: a tájleírás, majd késıbbi részletekben a leírás áradó, tárgyát
láthatóvá tevı szemléletessége, mely végig magasan jobb minıségő, mint a szereplık
párbeszédeinek megalkotása.

31

http://hu.wikipedia.org/wiki/Coming_out
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Az idıbeli meghatározások lazán követik egymást, Valent Gabriella születésére (1950) az I.
kötet 42. oldalán leírtakból lehet visszakövetkezetni: „Március végén – Gyümölcsoltó
Boldogasszony napjának hajnalán – ... szült meg engem drága emlékő Édesanyám” (I., 11. o.)
A szülık származása az elsı fejezetben tudható meg, s ezzel együtt az apa egyik fı jellemzıje:
„Apám szerette a földet és nem is kívánt más lenni, mint aminek született” (I., 13. o.) – amely olyan
elégedettséget fejez ki a férfi státuszhelyzetével kapcsolatban, ami a parasztság jó részében, az
egyének felmenıiben jelen lehetett; ennek emlékét Prosszer G. Júlia itt, Valent Gabriella
történetében meg akarta örökíteni. A szülık az égtájak népeinek nagy, a második világháború utáni
keveredése során ismerkedtek meg, és kötöttek házasságot. A regény során jelen van a vidék több
társadalmi rétege: a báró, a pap, a polgár (tanító, orvos), munkás stb. A szerzı levezeti a család, a
Valent família eredetét, történetét. A családon belüli rétegzıdés a jellemzı magyar társadalmi
elosztódást mutatja: a hajdani harcos ısök földmővelıkké lesznek, de a katonai pálya választása
megmarad a fiúgyerekek között; a nık hagyományos családi szerepei mellett van azonban olyan is
közöttük, aki a kastélyban szolgál belsı cselédként, ı lesz a fıszereplı édesanyja, és ezzel átlép a
paraszti sorba. (Felmerül bennem, bár a kötetben errıl nincs szó: ez a házasság visszalépés vagy
elırehaladó lépés a nı szempontjából. Visszalépés, mert a belsı cseléd munkái nem olyan nehezek
és durvák, mint egy paraszt-, földmővelıcsaládban élı nı feladatai; elırelépés, mert a maga ura, a
maguk urai bizonyos határig?…) Munkás, polgári rétegekkel is házasodnak. A földhöz jutás
jelentıs, a korábbi egy hold földön élı szegényparaszti rétegnél a nyolc hold föld már igen sok,
melyet a háború utáni földosztás helyez átmenetileg a Valentek birtokába. Ez az egyik fontos
változás, amit a szerzı a kötet elsı soraiban a felszabadulás elemei között, mellett említ.
A haza, a hazaszeretet kérdése többször felmerül a kötetekben, részben a fıszereplı
indoklásaiban, ahol a Nyugatra való hívásokat hárítja el. A minta gyermekkortól adott, az ıt nevelı
házaspár vitájában Miklós apu válasza a felségének, aki a „középszerő életforma” elıl menne el az
országból: „… meggondoltam. Sehová sem megyek. Ez a föld, ez az ország a hazám! Itt születtem,
itt lett ember belılem, itt is temessenek el. … … okos asszony vagy… … én egy ostoba paraszt…”
(I., 42. o.) Ennek elızménye már ott van, volt a férfiban, „nem is kívánt más lenni, mint aminek
született” (I., 13. o.) A faluból kiszakadó, családját elhagyó nı sokáig „az emberek gúnyolódása,
csúfolódása” (I., 49. o.) tárgya lesz, ami mégis a gondolkodásmód miatt, a már el nem érhetı
célszemély helyett a családot sebzi, a gyermekkorú fıszereplıt. Hasonló kivetettség, megvetettség a
sorsa annak a falubeli asszonynak is, akit agresszív férje hagyott el. İ is arra törekszik, hogy
elhagyja megalázásának színhelyét, ami végül sikerül neki. Sorsa tipikus, a vidéken élı nık
számtalan hasonló történetrıl tudnának beszámolni, melyek velük, vagy egy másik nınemővel estek
meg. (I., 132-138. o.) Itt a már olvasott szövegbıl visszhangoznak – „Életformája lényegesen
megváltozott, de nem változott meg a gondolkodásuk” (I., 9. o.) – a paraszti rétegrıl írott sorok
(melyek érvényesek általában is) a könyv bevezetı soraiból.
Az erıszakról, a családon belüli erıszakról ismét szó van a harmadik kötetben, ahol a hivatalban
dolgozó nı, aki családanya is, inkább takargatja a külvilág elıl alkoholista férjének durva
viselkedését. (III., 33. o.) A kötet vége felé megjelenik az elvált agresszív férfi, aki még mindig
erıszakkal akar szót érteni volt feleségével. (III., 517-522. o.) Ezek a majdnem tipikus –
magyarországi – nıi sorsok: bevillanások a történetbe.
A falu életében általános (és még ma is jellemzı) a gyerekmunka, mely a családokon belül
jelentıs. „ …tanyasi pajtásaim elérték azt a kort, amikor szüleik befoghatták – és be is fogták – a
könnyebb mezei munkákra.” „… nekem ugyan nem lett volna muszáj dolgoznom, de örömmel és
szívesen segítettem nagyapámnak, amiben csak tudtam. A paraszti munkában … … több örömöt
leltem, mint a lányoknak való »konyhamővészet« gyakorlásában.” (I., 128. o.)
Valent G. öltözködésében olyan, mint a többi, vidéki, falusi gyerek az 1950-es évek végén.
„Drága lasztex nadrágra… …nem tellett. … így aztán nem is szégyelltük egymás elıtt a kopott,
foltozott és bizony eléggé ormótlan szabású mackóruháinkat”. Elégedett azzal, ami van, bár látja a
jobb módú, a polgári családok gyerekeinek öltözetét. Neki már van farmernadrágja, ami amerikai
csomagban érkezik, mint még sok más finom tapintású holmi, melyek nagy részét soha nem veszi
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fel. Kialakuló egyéniségét taszítják a csipkehabos lányruhák (I., 170-171. o.), melyek nem is
praktikusak az iskolaéletben.
Az olvasás szeretete (és a korán kialakult kötıdés a könyvekhez) olyan történelmi, ideológiai
tudást nyit meg a fogékony gyermekben, mely óhatatlanul a hitvilágok és ideológiák ütközését is
létrehozza. (I., 174-182. o.) Környezete részben belekapcsolódik ezeknek az információknak a
megértésébe, de csak határokon belül, a kislány azonban olyan (talán még korainak is mondható)
tudás birtokába jut, mely késıbbi identitástudatának kialakulását ha nem is támogatja, de annak
megértésében segíti. – Magát az ötvenes éveket is jellemzi, hogy a vezetı társadalmi/hatalmi
ideológia mellett jelen vannak a különbözı vallási nézetek, és nem lettek tiltott olvasmánnyá a
történelem során mővészetekben, vallási iratokban megörökített politeista és monoteista nézetek, és
a hozzájuk tartozó, vagy épp róluk (is) szóló irodalmi mővek.
A fıszereplı találkozása a polgári életformával – a társadalmi egyenlıség nevében (ami azért
soha nem volt és soha nem lesz igazán egyenlı…) – már többször megtörtént, de a laza érintkezések
során a leányka baráti köre tovább egészül a polgári, és a nemesi (bárói) réteg gyermekeinek
körével. Ez az összejárás tartósan egyoldalú, mivel a különszoba hiánya miatt Valent G. sokáig nem
tudja még részben sem viszonozni az ifjúság összejöveteleivel járó délutánokat (meg a zsúrokat). Itt
kezd kialakulni a barátságoknak egy olyan minısége, ahol az észbeli képességek szerint lesz, lehet
az egyén a csoport üdvöskéje – ezen a téren Valent Gabriellának észjárása és olvasottsága, valamint
a társaságon belüli helyzetfelismerése sima utat biztosít. (I., 220-225. o.) A jövırıl elhangzó
önígéretek és ezek lehetséges megvalósulása késıbb ebben és ennek a csoportnak a felhígultabb
változatában már el-elhangzanak, kimenetelük azonban változó. Itt a társaság még az álmodozások
korát éli, a társak szétszóródása a tinédzser kor közepén, végén, az általános iskola után következik
be.
A kör, amiben Valent G. mozog, és a kör tagjai, részben érzelmeik irányítása alatt állnak, s ez a
tényezı sokat ront felnıttsorsuk alakulásán; még a harmadik kötet végén sem érezhetı, hogy a
továbbra is jelen levı, közben már felnıtt barátok, barátnık lelkileg is érettek lennének. Mintha
mindegyikük gyerekes maradna, viselkedésük és döntéseik infantilisak, az itt-ott felbukkanó
nagylelkőség, felelısségérzet azonban nem állandó. Nem forrnak ki a jellemek, a gyors történések
között ennek bıvebb bemutatása elmarad. Maga a fıszereplı élete, felnıttsége is hasonlóan alakul,
bár ı maga a trilógia végére jóval érettebb, felnıttebb szellemileg, mint kortársai, barátai.
Szakmaválasztása, és látszólag lassú haladása írósorsa felé, mind azt mutatják, hogy bár lennének
vágyai, de nem rugaszkodik el az elérhetı és megélhetı hétköznapi, emberi és anyagi valóságtól.
Valent G. rácsodálkozó természetszeretete és késıbbi, felnıttkori munkája épp az elérhetı és
hétköznapokban használható szakma választásában forr össze. Az iskolában, kollégiumban töltött
évek alatt sokféle tanulótárssal, tanárral találkozik a fiatal lány. Ezek többsége jóravaló, a
felügyeletükre bízott gyerekekkel emberségesen bánó tanító, szakoktató. Ám itt is jelen van az a
típus, aki a társadalmi összeköttetések, összefonódások révén olyan hatalomra tesz szert, mellyel
visszaélhet. És vissza is él: a kiskorúak megrontása tartósan, minden retorzió nélkül történik, ennek
megfékezésére és az igazgató eltávolítására a gyerekeknek és a tanároknak, de még a pedellusnak is
össze kell fogni. Mégsem történik hivatalos számonkérés. A hatalmi pozícióval rendelkezı
rokonság, baráti kör késıbb várható bosszúja olyan visszatartó erı, amely a még józanon
gondolkodó felnıtteket is szemhunyásra, a dolog elkenésére készteti. „A botrány tehát kipattant. …
a tanári kar úgy döntött: ad egy lehetıséget az igazgatónak. Küldje el írásos lemondását… …
…Mennyi volt ebben a döntésben a humánum, nem tudom, de érdek az bıven volt benne –
mondhatni – minden oldalról.” (I., 329. o.) Van hát egy külsı hatalmi hierarchia, akik egymást
védik, tagjai közel bármit megtehetnek, az áldozat válhat bőnössé, ha szót emel az ellene elkövetett
bőn, törvénysértés miatt. (I., 276.o.) (I., 336. o.) Nem egyedi ennek az erıszaktevı oktatónak a
története, sokan és sokféle hasonlót tudnának kapásból felidézni emlékeik között, és valószínőleg
azok az esetek sem végzıdtek másként, vagy talán még rosszabbul, mint itt Prosszer G. J.
regényében. Van még egy hasonló, máspólusú helyzet a trilógia harmadik kötetében, ahol az egyik
barát önkéntes szerelmi társa – akinek korát Valent G. felismeri –, kiskorú. De itt a cselekmény
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sodra átlép e tény felett, nem sok szó esik róla, hogy ez a szerelem is egy gyermekkorú/kiskorú
személlyel való szexuális együttlét. (III., 240. o.)
A kor társadalmi csoportalakításában a középiskolások/szakiskolások elıbb-utóbb eljutottak oda,
hogy elég nagy számban beléptek a KISZ-be. „Nem volt kötelezı KISZ-esnek lenni, csak ajánlatos.
… Engem nem kellett megdumálni, mert elsık között lettem tagja az iskola KISZ
alapszervezetének…” A kor szellemisége ezt nem erıltette, maga a szervezet és magának a kornak
az un. szocialista erkölcse32 részben épp azokat az elvárásokat és mintákat fogalmazta meg, amik a
kiegyensúlyozott együttéléshez is szükségesek. Ez az un. szocialista erkölcs igen közel állt ahhoz,
amit általában emberi erkölcsnek is neveznek bármilyen politikai rendszerben; egyik torzulása volt a
hatalom adta védettség a gyerekmegrontó párttag igazgatónak; de!: bármely hatalom, és pl. az
egyházi is leplezni igyekszik/igyekezett elaljasodott tagjai tetteit – igen sok ez irányú cselekedetre
derült fény az utóbbi években is –, és jelen van a (mindenkori) társadalmakban számos olyan, amit
csak a hatalom égisze alatt tud egy-egy személy elkövetni a másik kárára… A pozíció és hatalom
birtokában megnyilvánul az olyan okoskodás is, aminek nincs tudásalapja az igazgató szavaival (I.,
315. o.) aki hatalmi pozíciójából bármi valótlanságot mondhat, és azonnal az válik nem-kívánatossá,
aki ezt észreveszi. „…itt egyetlen ember ítélkezhet… …Aki elvtárs létére uraztatta magát” (I., 316)
A történet az 1960-as évek közepe táján jár, mikor a fıszereplı elgondolkodik a lázadó
tizenéveseken, akiknek jellegzetes viselkedésformái és ezeknek külsıdleges jelei még nem jutottak
el hozzájuk, bár már tudnak róluk. „…az én osztályomat nem mérgezte meg a hippyzmus eszméje…
…Nekünk a virágok még a lelkünkben nyíltak, gondot és problémát csak önnön létezésünk buktatói
okoztak – ha nem vigyáztunk kellıképpen…” (I., 337. o.)
Átszövi az élet szinte minden területét a kettısség, az államilag elvárt, és az egyének
hitrendszere együtt van jelen például a temetéseken. „Lehajtott fejjel, … tekintetét a kinyújtott
kezében tartott feszületre szegezve a pap lépett ki… …(Lırinc atya) mögötte ministránsok. Négy
kormoly arcú KISZ-es fiú vitte Juhász Jutka koporsóját” (III., 164. o.) – itt a történet pontos idejét
jelzi az írónı: „ezerkilencszázhetvenöt május 21-én”. Maga a fıszereplı is átesik egy ideológiai
képzésen, ahogy elmondja „…elvégeztem – bár nem önszántamból, hanem vezetıi utasításra – a
marxista-leninista egyetem egyik szakosított tagozatát. Munka mellett…” … A kérdésre:
„Kommunista vagy?” ez a válasza: „Igen. De pártonkívüli kommunista”. Ennek a
pártonkívüliségnek legalább annyira az az oka, mint mikor valaki azt állítja magáról, hogy
keresztény, de valláson/templomon/papon kívüli keresztény. „…nekem ment el a kedvem az
egésztıl” (III., 469. o.) (Itt az eszmeiség, mint már annyi eszmével megtörtént és még napjainkban is
történik [mikor egy politikai alakulat vallássá lesz és elvakulnak a hívei], kiüresedik, annyira
kiüresedik, hogy a szervezeti [vallási] kereteken belül már nem tudna az egyén az lenni, ami, aki.
Magát az eszméhez tartozónak vallja, de szervezeten kívül éli meg azt.)
Még a Szovjetunióba való kiutazást is a hatalom dönti el, adott esetben a helyi hatalom. (II., 128129. o.). Azonban a fiatalokat jellemzı lelkesedés az igen hosszú utazáson átsegíti a fıszereplıt, a
világ megismerésének élménye rendkívüli. „Lelkesedésben33 nem volt hiány: mert lelkesedni csak
az tud, aki hinni is tud. Mi – én és az én korosztályom még tudott – tisztán emlékszem rá évtizedek
távolából is!” (II., 136. o.)
Különbözı munkához és szociális ellátáshoz szükséges épületeket hoznak létre Valent
munkaterületén. Zajlik a munka, az építkezés, közben felmerülnek a korszak tipikus
szakemberhiányos problémái, ám a vidék, ha lassan is, de fejlıdik. (II., 219. o.)
A munkaszervezés hogyanjának és miértjének egy villanása jelzi a vidéki erdészet, a
mezıgazdaság átmeneti mőködését, vagy épp mőködésképtelenségét több helyütt a trilógiában. (Egy
rövid példa rá a harmadik kötet 375. oldalán.)

32

http://marxista.gportal.hu/gindex.php?pg=18174172

33

Ezekben az években nem volt más távlat. Nem volt más társadalmi formára lehetıség, sem más társadalmi forma
megvalósíthatósága nem jött szóba. Ugyan, mért ne lelkesedtek volna? Ahogy azok is ott lelkesedtek, akik ezt azóta
pillanatnyi érdekük szerint sokszorosan átértelmezték. [Megj.: F. J.]
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*
A történet során a domináns felnıttek: nagyszülık, Karin, Ezüsthajú, késıbb Klára –, közülük
fıleg a tanultak valósággal eufóriát keltenek a fıszereplıben. A Klára-féle tanár-diák kapcsolat
késıbb átalakul barátsággá, majd együttéléssé.
Ennél az állomásnál ambivalencia van, mert a nevelı/tanárnı hatása többszörösen változik,
nemcsak azt fejti ki kezdeti szakaszában, ami a feladata lenne. A diáklányok felügyelete elcsúszik
azok (igaz a történetben erıteljesen jelzett: titkos, és aki áruló, az kizáratik a kapcsolatból) éjszakai,
hálótermi együttalvásain – ezt akkor és ma is tiltják a kollégiumi nevelık. A családok sem örülnének
annak – nem is hagynák –, hogy gyermekeik a testiséget így próbálgassák – ezt is a kötet egyik
fantáziaelemének tartom.
A késıbbi szerelmi, érzelmi összetartozás, a beteljesülı együttélés során Klára a háttérben
marad, inkább vigyáz Valentre, koordinálja közös életüket, elnézı és megértı; nem úgy, mint a
szerelmes vagy szeretı. Klára alakja megformált, személyisége a történetben nem mutat meglepı és
a már megismertekkel ütközı vonásokat. Mégis idealizált alakká válik, hiszen nincs az a hús-vér
ember, aki Valent G. szinte megszámlálhatatlan érzelmi-fizikai szerelmével párhuzamosan ilyen
lelkülető/tőrıképességő tudna maradni. Valent G. és Klára együttélésének, házépítésének van egy
korjellemzı mutatója: a közös kasszával rendelkezı párok képesek haladni anyagilag.
Karint disszidálás után erkölcstelennek kiáltja ki saját családja és a falu is („nem változott meg a
gondolkodásuk” I., 9. o.). Talán a társadalmi különbég viszi rá Karint, hogy a megnyílt határon túlra
menjen. Férje paraszti származék, ı maga református pap leánya; apja a faluban marad, és rajta
keresztül Valent G. kettıs kötéső lelki játszmát folytat: egyszerre tudomásul veszi a család tiltását,
és egyszerre tart titkos kapcsolatot Karinnal, melyet polarizált helyzetben felvállal, szembefordulva
nagybátyjával, aki nevelıapja is. Valent G. egyik jellemzı kommunikációs módján teszi ezt:
levélírással. Itt egy a tipikustól eltérı férfimagatartás jelenik meg, a nagybácsi, Miklós apu enged a
gyermeklány kérésének. Miklósnak eszébe sem jut, hogy szóbeli és fizikai hatalmával letörje Valent
G. akaratát, a lányka levelének értelmi hatása megengedıvé teszi, talán jobban, meggyızıbben
hatott a férfira ez a levél, mintha ugyanaz szóban hangzott volna el. Karin a történet haladtával a
szeretık/szerelmek egyike lesz, aki minden igyekezetével azon van, hogy magával vigye Valent
Gabriellát Nyugatra. Kettısükben, mivel Karin a lány nevelıanyja volt egy igen rövid ideig, bár
semmilyen rokoni kötelék nincs a két nı között, nagyon áttételesen felsejlik egy vonal, hogy ennek a
kapcsolatnak mégse kellett volna létrejönnie… bár tudott/tudom, hogy nevelıszülık és nevelt
gyermek között van és volt számtalan szerelem és házasság is, amit szép számban megörökítettek az
irodalmi mővekben… de megörökítették az ezekbıl fakadó tragédiákat is.
Ahol megtöri a fıszereplıt egy-egy hirtelen át nem hidalható és végleges esemény, lázas,
pszichoszomatikus reakcióval válaszol; ez gyerekkorban kezdıdik, késıbb a nagy szerelemmel való
leszámoláskor is bekövetkezik.
*
Az egyéni szocializáció nem választható el élesen a társadalmi hatásoktól, azokkal együtt
következik be a fıhıs életében, bár a társadalom milyenségének megmutatkozása viszonylag rövid,
visszatérı, a szereplık életében mégis folyamatosan jelen van, hiszen abban a korban élnek.
Valent Gabi életében környezetének ingerei meghatározóak; az ízek, szagok milyensége
(vonzása, taszítása) a személyekhez főzıdı érzelmeire erısen hatnak. A jó illatok, melyek a
ruhákból, személyekbıl/rıl, ételekbıl áradtak, olyan meghatározó szelekcióval bírtak, hogy a
gyermeknek a rossz szagok hatására érzett undora az azt árasztó személyt is eltávolítja tıle. (I., 2829. o.) Hamar megtanulja, hogy az ıt gúnyoló, lekezelı személyek elıtt nem mondja ki érzelmeire
vonatkozó kérdéseit, véleményeit, a gúnyolódástól, kinevetéstıl való félelem erısebb – az ıt
valóban szeretıkre tartoznak csak a gyermek ıszinte gondolatai, képzelıdése. „Mért ne lehetnék én
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is tengerészkapitány?” (I., 28-29. o.) A gyermek képzelıereje (I., 20.o.) fantáziálás34: a több
személyiség (I., 39. o.) – inkább szerepek, mivel, ha ezek személyiségek, akkor tönkreteszik a
pubertás elıtt álló gyermeket. (Hétköznapi szerepekben: a diák, az unoka, a barátnı, a mesélı, a
természetrajongó, késıbb a felnıttkor szerepeiben: a feleség, a férj, a munkatárs stb.)
Gyermeki hite csalódik, hogy aki szép, az jó is –, ez holdudvar, ami általában a szép
emberpéldányokat körülveszi. Így volt a gyermek Valent G. Karin szépségével; „Tévedésemnek
súlyosabb következménye (egy életre kiható következménye) lett: elvesztettem a szépségbe vetett
bizalmamat: – Örökre. (Természetesen csak az emberi szépségre értem!...)” (I., 50. o.) – még számos
hasonló megjegyzés olvasható a trilógiában más-más témával kapcsolatban. – Itt azonban nekem
ezek nem a gyermek szavai, hanem a felnıtt nı szép emberekben való csalódásának és
bizalomvesztésének utólagos múlt idıbe helyezése. Középiskolai években jelenik meg ismét a
szépséggel kapcsolatos vélemény: „a szépséget már régóta nem soroltam a legértékesebb emberi
adottságok közé, sıt esetenként nélkülözhetı külsıségnek tartottam” (I., 186. o.) Tágan ide
sorolható a cifra ruhák hárítása is, ami az öltözködés leegyszerősödéséhez vezet: „A cifra
agyondíszített ruhákra rá sem tudtam nézni… … Tiszta legyen, egyszerő és kényelmes – a többi
nem érdekelt” (I., 170. o.)
Az undor a gyerekkori családi játszma-játékoknál is megjelenik: „Késıbb… amikor már fiúkat is
bevettünk és a valósághoz kezdett hasonlítani az egész… kifejezetten fizikai undort is éreztem a
játék alatt…” (I., 105. o.) A véletlenül meglátott férfi-nı közti testi szerelem látványa (nagyon
korai!), szintén ellenérzést vált ki: „… valósággal rosszul lettem… S mégis, dacára ennek az
undornak – a szerelem tiltott, titokzatos elıképe… … fogvatartotta a szememet.” (I., 108. o.) A
látvány és a hatás, a környezetbıl már látott és megtapasztalt házastársak közti viszonyok
következtetés levonásához vezet: „…tehát rám is hasonló dolgok várnak. S ettıl elborzadtam.” (I.,
109. o.)
Jelentıs tapasztalat, és állomás a leányka kortársakkal folytatott játékai során kialakult hatalmi
játszmákban, amikor „…úgy gyıztem le »ellenfelemet«, hogy szinte semmit sem tettem a gyızelem
érdekében…!” (I., 62. o.) Ez az egyik sarkalatos pont a személyes fejlıdésben, amely nem csupán a
társadalmi szocializáció, hanem az egyén pszichés, szexuális szocializációjában is fennáll, és a
késıbbiekben jelentıs lesz, mivel fontos tényt/dolgot tanult meg a játékok során kialakult
játszmarendszeren belül: „Hatalmam van!” (I., 62. o.) A leányka ekkor kb. 6-7 éves a könyv laza
idıjelzése szerint – igen fogékony korú. Késıbb, tinédzser korban és a felnıtt nı életében ez úgy
jelenik meg, hogy vonzódásainál, szerelme tárgyainál mindig a másik kezdeményez.
Másik kommunikációs formája a levél, melyet már korábban említettem, (I., 75. o.), aminek
hatása szintén mint alkalmazható tapasztalat marad meg, a késıbbiekben a baráti, érzelmi
kapcsolatok egyik összekötı formája lesz. Talán ez a késıbbi heves levelezés és az ennek során
kialakult jó fogalmazó készség (is) közrejátszik, hogy Valent G. írói képességei (az egyébként kora
gyerekkortól meglévı fantáziával-képzelıerıvel összekapcsolódva) kivillanjanak, majd
megjelenjenek a jövıben.
A társadalmi kettısség a kisiskolások életében aktívan megjelenik (szinte kitermelve a kettıs és
többes kötéső és értékrendszerő emberek tömegét); „.. elsıáldozás lesz, de csak azok a gyerekek
lehetnek elsıáldozók, akik legalább fél évig részt vesznek a hitoktatáson… … Nem tiltakoztam. Sıt,
egyenesen boldoggá tett az új esemény. … Ötvennyolc tavasza még egy rendkívüli élménnyel
gazdagította az életemet: Május 1-jén felkötötték nyakamra a kék nyakkendıt! Imakönyv és kék
nyakkendı!” (I., 77. o.) A fıszereplı eljut az istenhitig: „… nyolcéves koromban fogadtam be
lelkembe (és tudatomba) az Istent.” (I., 78. o.) (Érdekes, egyéni megfogalmazás…) Ami kiérthetı:
az állami politikai-társadalmi hatalom tehát nem avatkozott bele annyira az egyének életébe, hogy ne
követhették volna vallásuk szertartásait… Fontos a dátum is, ötvennyolc tavasza, már túl az
34

SEBESTYÉN PIROSKA: A játék pszichológiája és módszertana, BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM
PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK elıadásából 2009-2010. „Az vagyok, aminek el tudom
képzelni magam.” (Piaget)
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ötvenhatos ıszön (amirıl Karin távozásán túl nincs jelzés a kötetben). A mitológia megismerése
során össze tudja hangolni az olvasott görög irodalmi és történeti hitvilágot saját jelenének,
beleszületett vallásának hitével. A megismert más istenek emberhez való közel állása, emberek közti
felbukkanása és beleavatkozásuk az emberi sorsba érdekes Isten-ember viszonyt tárnak fel a fejlıdı
személyiségnek. Szakiskolás korában a húsvéti idıszakban tér ismét vissza hite milyenségére. Itt
már érzi/érti a különbözı megismert hitek mellett-között családja tagjainak hitét, vallási
szertartásokban való részvételét, a domináns alak, Andor bácsi nézeteit; a tanult ismeretek ütközését:
„ha van olyan, hogy – se vele, se nélküle –, hát akkor az én Istenhitem pontosan ilyen… …de a
szeretet megváltó erejében hiszek, mert hinni akarok!!” (I., 349. o.) Majd tovább elmélkedik a hit és
a teremtés dolgaiban, és persze a férfi és nı dolgában is… (I., 350-352. o.)
Valent G. koraérı bizonyos tekintetben, sokkal hamarabb ismerkedik meg a felnıttvilág még
nem épp neki való regényeivel (13 évesen), melyek egyik-másik darabja felnıtteknek is komoly
olvasmány (I., 172. o., Zola-regény olvasása). Egy ilyen élmény közben találkozik az orvossal,
akinek általános, kedves évıdése érzelmi hullámot indít el benne (I., 172. o.), amint ı maga
fogalmazza meg: „Azt hiszem »halálosan« beleszerettem” – ez egy lényeges epizód. (Talán érdemes
lett volna a késıbbiekben megemlíteni, ahol az érzelmi-szerelmi-szexuális viselkedés alakulását
taglalom.) A felnıtt és okos férfi vonzása ez. Az értelem vonzása, amely itt a „beleszerettem”
szóban összpontosul.
Jellegzetes magyarországi gondolkodásmód – azokat a rétegeket jellemezte fıleg a múlt század
hatvanas, hetvenes éveiben, de még ma is, ahol, akik közt ez a kislány él –, amelynek a sírkırıl való
gondoskodás az egyik számomra furcsa nézete. A fiatal lány nagyapai örökségét nem a lány
taníttatására, esetleg a jövıjéhez szükséges könyvek vagy hangszer (több hangszerrel „kikezdett” a
fıszereplı...) vásárlására, vagy tartalék képzésére fordítják, fordíttatják, hanem arra presszionálják
Valent Gabriellát, hogy a szüleinek állítsanak a pár ezer márkából sírkövet. Falusi, kisvárosi
környezetben a sírok gondozása állandó, és az élı testvér is megtehette volna már, hogy balesetben
meghalt testvérének síremléket állíttat. De nem. A gyermek pénzét, az elsı sajátjának mondható
összeget erre kell fordítani/fordíttatni, és ezzel azonnal, ismét, az anyagi függetlenség szalmaszálnyi
lehetıségét is elvenni tıle. „Anyai nagyapám után kapott örökségem – pár ezer márka –, melyhez
alig tizenhét éves koromban jutottam, elment arra, hogy sírkövet csináltattunk Miklós apuval az
Édesanyámnak” (I., 242. o.) – Valent Gabi beleegyezı szavai ezek. Miklós apu a vidék konvenciói
közt a legjobbat akarja, és véghez is viszi/viszik azt a leányka örökségébıl, de ezzel a család
továbbra is odaköti a kuporgató szegénységhez. Az állandó pénztelenségben felnövı fiatal lány
elıtte pár sorral olvasható gondolatai mégis mást sugallnak, legalábbis nekem mást: „Elhatároztam,
hogy amirıl gyermekkoromban le kellett mondanom, azt birtokolni fogom felnıttként.” (uo.) – Nos,
e sírkıállítással elég sok olyan más dologról kellett ismét lemondania a gyermekkor végén, a
felnıttség elıtt, amit aztán nehéz pótolni.
A pénz hatalmát a már felnıtt nı is érzi, és érti: „Úgy élni – »törvényen kívül« – egy adott
társadalom törvényeit figyelembe véve, szem elıtt tartva, csak bizonyos anyagi függetlenséggel
lehetséges. Amennyiben lehetséges… … Lehet helyem a társadalmi hierarchiában, ha azt a helyet
meg tudom fizetni…!
… A PÉNZ nagy úr. Mindennél nagyobb: tisztességnél, becsületnél,
munkánál, erkölcsnél, hitnél is nagyobb! … És ez csak rosszabb lesz, nem jobb…” (II., 255. o.)
Azért érdemes errıl többet is megtudni, a jelzett oldal környékén, ahol Valent Gabriella a pénzhez
való viszonyát és értékrendjét ismét átgondolja.
Érzelmi téren is meg kell tanulnia nemet mondani, ez két szerelem közti ingásban érik meg
benne: „Ahol Szerelem van, ott nincs és nem is lehet más: meg kellett tanulnom nemet mondani. S
én meg is tanultam. … a Sors fintora: mire megtanultam, már nem is volt rá szükségem…!” (II., 18.
o.) Az életkörülményekben bekövetkezı változásban a szétzúzott hangszer hiánya is benne van,
amikor váratlanul, megırzésre (a történet során majd kiderül: örökbe), kap egy versenyzongorát. (II.,
321. o.) Ez az anyagi és emberi gyarapodás része, ami zenei, zenélési örömöt is jelent. Az önálló
lakás és pénzügyi helyreállás gondolatában ott van a saját ház vágya, s mikor a vágy tárgyát
megpillantja, rögtön tudja: „…az a ház kell nekem!”
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*
Saját identitásának kialakulása hosszú éveken át tart, de már tízévesen, a pubertás kezdetétıl
érzi: „engem akkor már egy idegen akarat, egy iszonyatos erı irányított ... tízévesen már teljes
bizonyossággal tudtam, nem vagyok egészen olyan, mint a többi kislány. Pontosabban: felfedeztem
magamban a másik ÉN-t is... Nem állíthatom, hogy örültem ennek a felfedezésnek.” (I., 112. o.)
Érzelmi hullámzásai, melyeket eddig bármelyik fiú vagy felnıtt férfi irányában érzett,
megváltoznak. „a másik ÉN-em ízlése sem volt éppen rosszabb, csak bonyolultabb: merthogy a
velem azonos nemő lényeket részesítette elınyben... … Tizenkét éves múltam azon a nyáron.” (I.,
113. o.) A közös játékok során belsı nyugtalanság fogja el a kislányt, saját érzelmeit értelmezi, a
másikét még nem tudja megérteni. „... mit érzett akkor irántam, nem tudom. ... bennem különös
vágyakat ébresztett az a néma nyári délután, azt nem tagadhatom.” (I., 117. o.) Nem érez bőntudatot,
„merthogy nekem az nem volt. Nem éreztem bőnnek az érzelmeimet, ha mégoly »szabálytalanok« is
voltak!? Elfogadtam, hogy »más« vagyok, hogy bennem két különbözı nemő és eltérı akaratú
személyiség él, s követeli idınként a magáét...” Értelmezi önmagát, de itt ismét a felnıtt nı utóönértelmezését hallom ki a szövegbıl, ahogy már korábban is megtörtént a naplóregény olvasása
közben. Soha nem lehet elfeledni, hogy bármennyire naplószerő, naplóregény-szerő ez a történet, az
elbeszélı a felnıtt Valent G., aki idınként visszatérıen is mond olyan dolgokat, amiket csak felnıtt
mondhat. Itt is hasonló a szituáció. Az írónı hıse, Valent G. a történetben lazán és látszólag túl
gyorsan egyezik ki ezzel a mássággal. Mégis, a kötetek során elég sokszor vissza-visszatér az
önrágó, önértelmezı gondolatokra ez a Valent Gabriella, újból és újból felbukkan identitásának
kérdése. Még az elıbbi sorok után is oldalakon át rágódik a dolgon; a 126. oldalon például ezt írja:
„... hetek, hónapok így teltek-múltak gyermekkoromban, sok-sok tanulással, ... álmodozással... és
keserves küszködéssel (»másságom« miatt...)”. Ezért az önértékelı elfogadást kénytelen vagyok az
írói fantázia által jól megírt résznek tekinteni.
Tizenhárom évesen a tıle 4-5 évvel idısebb Julika (részben) elcsábítja, s ezzel az epizóddal
végérvényesen elkezdıdik az a valami, ami a másságba vezet: „lassan a hatalmába kerített
valamiféle testi-lelki gyönyörőség, amit soha addig senkivel nem éreztem még.” (I., 149. o.) Ám
ennek a következménye a gyötrıdés, ami hamar bekövetkezik: „Harcoltam önmagam »kettıs« lénye
ellen, a családi és társadalmi elıítéletek, a tabuk, a tudatlanság elpusztíthatatlan démona, a
rosszindulat gyilkos mételye ellen, melyek együttesen próbálták béklyóba kényszeríteni szárnyalni
vágyó lelkemet és rendhagyó egyéniségemet.” (I., 151. o.) A gyötrıdésnek reális környezeti okai
vannak: sem a család (akiknek eszébe sem jut, hogy a gyermekben mi indult el...), sem a társadalom
nem elfogadó ebben a tekintetben. A szexuális másság bőncselekménynek számít, ezért börtönbe is
lehet kerülni. A hivatalos szemlélet a devianciák körébe sorolja. Az elhatalmasodó vágyak az
önelemzı és talán fékezı gondolat mellett is jelen vannak, sıt nem is csitulnak. Megszólal ismét a
felnıtt nı, ahogy beépíti a szövegbe az emléket. „Nagyon tudott csókolni” (I., 153. o.) Ez már a
tapasztalattal rendelkezı idısebb nı véleménye, hiszen a tizenéves kislánynak hogyan lenne errıl
tapasztalata? A következı sorok is inkább a felnıtt nı utó-önértékelései tinédzserkori helyzetérıl,
hol az ismét feltörı önértékelés, önelemzés során rájön: „...szabadulni kívántam abból a börtönbıl,
amelybe akaratom ellenére zárt a szeszélyes Teremtı és makacs kitartással igyekeztem lerázni
súlyos terhemet... ...aztán rá kellett döbbennem: nem szabadulhatok, »kettızött-önmagamtól«, nem
szabadulhatok SOHA! Mert melyiktıl válhattam volna meg anélkül, hogy valamilyen formában kárt
ne szenvedjek?... Ha megtagadom azt az ÉN-emet, amelyhez születésemkor a külsımet kaptam (a
FORMÁT), nyilván bolondokházába csuknak – akkor, az ötvenes-hatvanas években! – ha viszont a
másik ÉN-emet irtom ki magamból, azt, amelyhez a lelkem ezer eltéphetetlen szállal kötıdött már
egészen kicsinyke korom óta, hát abba is beleırültem volna elıbb-utóbb!... Választhattam. ... ezért
döntöttem úgy, hogy megtartom mind a kettıt.” (I., 162. o.)
A fiatal lányt rengeteg egymásnak ellentmondó inger, információ és tapasztalat éri. Ezeket
részben a társadalom kettıssége okozza, mely az elvárt új és az emberek közt meglévı régi
ideológiák különbségébıl fakad. Ám a gyereklány közvetlen környezte is számos kettıs hatás
megtapasztalására ad lehetıséget: „…megismertem a francia utópista szocialisták közül Saint-Simon
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és Fourier gondolatait… …élmény volt számomra a német filozófia dialektikusan gondolkodó
idealistáját Hegel-t, – s a vele vitatkozó materialista Feuerbach-ot faggatni… Mindezt persze nem
egyszerre, hanem fokozatosan. … … Mivel jórészt vallási nevelést kaptam, érthetı és természetes
volt, hogy az anyagi gondolkodást összefüggéseiben, csak Herzen, Marx, Engels és Lenin mőveinek
alapos (és sokszori) tanulmányozása után értettem meg. … … Andor bácsitól35 két Marx-mővet, sıt
egy Lenin-kötetet is örököltem, s miután elolvastam ıket, úgy éreztem, hogy végre megtaláltam a
számomra legvonzóbb ideológiát: Az »EMBERKÖZPONTÚT!«” (II., 181. o.) Ez az összevissza
olvasás véleményformálássá fejlıdik: „Hiszen nincsenek jó meg rossz emberek, fekete meg fehér
szituációk”. Felmerül benne saját eddigi életének néhány fontos állomása, melyek igen nagy lelki
megterhelést jelentettek, és amelyeket a lázas állapotok követtek, a folytonos anyahiánnyalanyavesztéssel összekötve. (II., 182. o.) Ismét önelemez, de ebben a kötetben már magasabb nyelvi
színvonalon fogalmazza meg ezeket az önelemzı, önértékelı gondolatokat, sıt, valamiféle
következtetést/tapasztalatot is levon. Felismeri „a szenvedély nélkülözhetetlen hajtóerejét, ami
nélkül a test csupán egy jól programozott … szerkezet a józan ész engedelmes eszköze. … Az
összefüggés felismerése döbbenetes erıvel hatott rám. … A kör bezárult. (Nem vagy se kívül se
belül: a kör magad vagy. Ahonnét indultál, oda érkezel vissza.)” (II, 186. o.) A környezetében lévı
nık fizikai vonzásai során ébred rá, hogy olyasmi vonzza, ami elérhetetlen: „A TELJESSÉG – a
majdnem elérhetetlen vonzott, izgatott, őzött egész életemben…” (II., 194. o.) Ez a rendkívül sok
kettıs érzelem, ambivalencia feszíti az egyéniséget. Ebben az ellentétes lelki rezgésben állandóan
keresi az igaz szerelmet; a fel-felvillanó és elég gyakran beteljesülı szerelmeiben nem leli meg a
nyugalmat és kielégülést, egyre az igazit várja. Ami van – az van, de elfordul tıle, vagy hagyja,
legyen ahol van, és ezzel a várakozással azonnal felül is írja az éppen élt szerelmet. „…megjött
végre a várt szerelem… … S én igyekeztem nem tudomást venni róla” – írja ismét kettıs viselkedési
formáját mintegy megerısítve a második kötet 208. oldalán. Közben már tapasztalatokra tett szert,
és a másik félnél is fel tudja mérni annak szerelmi jártasságát: „…nem elıször csinálta, abban biztos
voltam.” (II., 212. o.)
Két énje határai legalább annyira feszítik, mint a kétféle egyéb viselkedésmódok. „Két ÉN-em
… …egészen addig nem okozott komoly gondot, amíg bizonyos láthatatlan, de jól érzékelhetı belsı
sorompó segített elkülöníteni »ıket« egymástól. … Amennyire vissza tudok emlékezni, a
»sorompó« úgy tíz-tizenkét éves korom körül dılt le bennem, szinte egyik napról a másikra. …nem
volt két személy többé: egyetlen EGYNISÉGGÉ mosódott össze minden jellemvonásuk. …
Mindkettı ÉN voltam… … már az volt, aki ma is vagyok…” (II., 252. o.) és már tudja önmaga
lényegét is (ami-aki valóban, igaz a tudása). „Akik megpróbálkoztak az »átnevelésemmel«, hát
azoknak sem sikerült.” (II., 253. o.)
Mőködik a korábban, gyerekjátékok, gyerek-csetepaték során megtanult viselkedési mód is:
kivárni, míg a másik lép, nem tenni semmit és mégis elérni amit akar. „… az a szabály, amelyet
önvédelmi céllal találtam ki és szigorúan tartottam magam hozzá: NEM LÉPNI ELSİKÉNT!” (II.,
357. o.) Ám ismét meg-megjelenik az önelemzés, életének értelmezése. (II., 470. o.) És még egy
nagyon fontos esemény, egyik szerelmének öngyilkossági kísérlete – mely a kötetek során az
egyetlen ilyen esemény –, és Valent Gabriellának az azzal való szembenézése a saját szemszögébıl.
Képtelen azonban elszakadni attól a személytıl, aki (sok kisebb flört, szerelem közepette) a
legszorosabb szerelmi kötést testesíti meg. A férfi, a professzor, aki leválasztja a neki kellı nıt
annak különös társaságáról, és nem csak leválasztja onnan, hanem tudatosan elszakítja Valent
Gabriellától. Ezt Valent G. nem tudja feldolgozni, ismét önemésztı, lázas önkívületbe menekül a
tényvalóságtól. Az érett felnıtt férfi drasztikusan megjelenı akaratával nem tud, és nem is mer
szembeszállni, ı az egyetlen személy, akivel nem hajlandó osztozni a szerelemben; fıleg azért sem,
mert szerelme hajlandó követni a férfit, feleségeként követi, azaz megpróbál korábbi életével
szakítani, vagy legalább maga mögött hagyni azt. A nı, Líz azonban, mint a kötetek legtöbb
szerelmi alanya és tárgya, éretlen személyiség; sorsának alakulása szinte megjósolható (akár egy
görög tragédiában is lehetne…), s ez a történetben be is következik. (II., 403. o.) A férjrıl, a
35
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professzorról elég kevés tudható meg, az is a többiek, fıleg Valent G. és Líz szavaiból. Ez a férfialak
is, bár lényeges szerepe van a történetben, csupán egy történetbetét része, a nık közötti erıs érzelmi
töltést, gondolkodásuknak, ambivalenciájuknak karaktervonásait emeli ki.
Valent G. egyre több szerelem, szeretı után sem jut el a várt érzelemig, állandósul az igazszerelem hiánya, bár: „Szerettek, szerettem, éltem, tombolt bennem az életkedv! (Miközben az új és
sorsdöntı SZERELEM megváltására vártam…)” (III., 121. o.)
Az ambivalens vonások majdnem minden szerelmi kapcsolatnál jelen vannak; egyszerre
vonzódás, beteljesedés, majd azonnali távolodás a szerelem tárgyától. Minden szerelem a megtalált
szerelemnek tőnik, majd hamarosan más, igazabb, égıbb szerelem vágya lép fel/be.
Többször visszatér az egyén, az egyéni szabadság feladásának gondolata. „Elıször Liz mellett
éreztem, hogy képes lennék lemondani a SZABADSÁGRÓL: testi-lelki vonatkozásban is.” (III.,
152. o.) – írja egy önelemzı gondolatsorban, de ezzel ezt a lehetıséget le is zárja, nem bontja ki
jobban. A megkötést, a kötött kapcsolatban élést, annak csapdáit azonban egyre inkább megérzi, és
el is utasítja: „…Elmondtam már… … Klárával azért tudok együtt élni, mert közben teljesen
szabadnak érzem magam! Ugyanis nem vele élek, hanem mellette! És a kettı között óriási
különbség van!” (III., 193. o.)
*
A belsı vívódás elkerülhetetlen, még ezt a korához képest túl okos (majdnem koravén),
kialakulóban lévı személyiséget is ugyanúgy meggyötri, ismételten elıveszi saját identitásának
feldolgozása, elfogadása, mint azokat, akik késıbb és más módon ismerik fel a bennük megbúvó
más ént. Nem lehet lelki tipródások nélkül felismerni saját mibenlétét; több alkalommal vizsgálgatja
önmagát. Felismerései: hogy ı leszbikus, sıt biszexuális – olyan döntésre vezetik, hogy nem akar
férjhez menni.
A fıszereplı életének nıalakjai szorongásos helyzetben összemosódnak, aminek reális alapja is
van – (Karin a nevelıanya, majd késıbb szeretı; Klára a tanár és késıbb a szerelem egy különleges
alakja, akivel együtt lehet élni; stb.), a felvillanó kisebb-nagyobb szerelmek, aktuálisan a két nagy
szerelem közti ingás impressziói – szétrezgetik a személyt. „Ahogy múlt az idı, már alig voltam
képes különválasztani ıket egymástól: összemosódott az alakjuk, arcuk, a kettıbıl egy lett, ahogy
annak idején, anyám halála és Karin távozása után, egyetlen alakká olvadtak össze lelkemben…”
Valent Gabriella közel kerül az énvesztéshez, a lelki széteséshez. Életvitelének, villódzásainak
hatására megerısödik bennem az a sejtés: személyiségének borderline vonásai (is) vannak. (III., 12.
o.)
*
Valent Gabriella szerelmi kapcsolatai, szerelmei között van férfi is, nem is egy alkalommal.
Talán ez az egyik oka, hogy környezetének minden szintje elıtt nem lesz nyilvánvalóvá identitása.
Valamikor, egyik tinédzserkori lázas állapotában a sármos, okos doktorba szeretett bele rövid idıre,
mely szerelem fıleg a férfi intellektusának szólt. (I., 174. o.)
Aztán: „A fiú… átölelte a derekamat… Ellenállás nélkül tőrtem, hogy magához vonjon és
megcsókoljon. … Amit csókolódzás közben éreztem akkor, kétségtelenül nagyon hasonlított a
korábban kapott és adott csókok érzéki gyönyörőségéhez… … De mégsem volt ugyanolyan! …
Életem elsı Igazi csókja volt. … … csak Valent Gabriella voltam, »Gábor« felszívódott, (és akkor
azt hittem, örökre!).” (I., 229-230. o.) – Itt nem merül fel a fizikai undor, amit a fiúkkal közös,
kisgyerekkori játékoknál érzett. (I., 105. o.)
Tizennyolc évesen, több éve ismert, kedves barátjával esik át az elsı valódi férfi-nı szexuális
élményen. (II., 45. o.) Itt is erısebb Valent G. férfi énje. Majd egyik munkatársával esik szerelembe,
ám mikor szembesül azzal, hogy a férfi más nıvel is kapcsolatot tart, azonnal szakít vele. (II., 175.
o.)
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Késıbb, egy tartósabb együttélésre kerül sor (III., 38-48. o.) egy általa becsült férfival; de a férfi
én minden esetben – igaz különösebb szokásos párkapcsolati csata nélkül – gyengíti a nıi ént. Itt, a
kapcsolat felbomlása táján fogalmazza meg verbálisan a parttalan szerelem vágyát (III., 40. o.),
melyet a férfitárs bár megért, de élettapasztalata miatt tudja, ilyen nem létezik. A férfi a nyugodt,
kiegyensúlyozott szeretetet tudja ajánlani, de az Valent Gabriellának kevés. Ettıl a férfitól tanulja
meg a „hallgatással gyızni” (III., 38. o.) módszerét, amit aztán késıbb saját életében alkalmaz a nem
elsıként lépni már jól ismert és bevált módszere mellett. Ez a férfi azonban már többet tud az életrıl,
el is mondja tapasztalatát: „...az idı múlásával rájön az ember, hogy a szenvedély már egyre
fárasztóbb, és tudatosan törekszik egy olyan partnerkapcsolatra, amely a vad szenvedélyeket ugyan
nélkülözi, de mégis a tökéletes szerelem illúzióját kelti, és kiegyensúlyozott, nyugodt boldogságot
biztosít mindkét félnek” (III., 45. o.). Jelen állapotában Valent G. érzéketlen erre: a fiatal nı
nagykorú ugyan, de még mindig nem érett gondolkodású felnıttként szemléli a világot, és éli saját
életét.
*
Valent Gabriella írói próbálkozásait többen próbálják támogatni, ı azonban a rá jellemzı „élbıl
elutasítással” reagál (III., 16. o.); ír ı, de magának (III., 58. o.), mégpedig önéletrajzi regényét írja.
Ez a bejelentés elég meglepı, mivel a kötetek során nem, vagy csak igen kevés szó esik az
önéletrajzi regény írásáról. Ezekbıl a nem túl terjedelmes részletekbıl hallom ki Prosszer G. Júliát,
ahol Valent Gabriella gondolataival, vélekedéseivel a sajátjait közli.
Valent G. jár-kel a világban, és találkozik egy már íróvá lett régi ismerısével, aki azt állítja
magáról, hogy már csak az írásból él. „Írtam két regényt. Mind a kettı krimi, és mind a kettı
bestseller lett. Most abból élek, amit értük kaptam” – állítja az író úr. (III., 288-297. o.) Nos, ez az
írásból megélés nem igaz, de a könyv egyik melléktörténetébe belefér az írói fantázia által
beillesztve36.
Valent G. írói indulása szerencsés, többen próbálják írásra biztatni, sıt az egyik kiadó
munkatársa személyesen keresi meg. (III., 373. o.)
Az pedig akkoriban jó kereset-kiegészítés volt, ha visszatérın egy-egy írása megjelenhetett az
írónak, itt Valent G.-nak, valamelyik újságban, folyóiratban.
*
A trilógia során végig ismétlıdnek a történetben olyan elemek, melyek a devianciacsoportba
tartoznak, például az öngyilkosság (II., 23. o.), amely meglepi és óvatosságra inti a fıszereplıt.
Mindhárom kötetben visszatérıen jelen van a nikotin- és alkoholvágy. Sıt még az alkoholfüggık
korabeli elvonóintézetei közül a legvégsı állomásának neve is megemlíttetik: Nagyfa – ami már
bírósági úton szerez érvényt az elvonásnak, a kényszerelvonó legsúlyosabb fokozata. (III., 14. o.) Ez
a helynév csak úgy be van dobva a szövegbe, minden további kifejtés nélkül; ebbıl az feltételezhetı,
hogy abban a korban, amelyben a történet játszódik, majdnem mindenki tudja, hogy ez mit jelent –,
mikor figyelmeztetik Valentet nagyfokú italozására. Azért jócskán akad még antialkoholista is a
történetben…
A szexuális másság maga is deviancia-csoportot képez abban a korban, amelyben a regény
játszódik. (Egyik deviancia vonzza a másikat…)
A kiskorúval való szexuális kapcsolat szintén büntethetı kategória. Ám nem kerül sor az
elkövetı törvényi felelısségre vonására; sem a kislányokat megrontó tanár (I., 329. o.), sem a
kiskorúval szeretkezı (III., 240. o.) fiatal férfi esetében. Ezek az elemek a fıszereplı személyes
története mellett igen súlyos kórjellemzık, a társadalmi kor kórjai.
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*
A kötetek nyelvezete, beszédmódja a történet során részben állandó, részben változó jegyeket
mutat. Mindvégig kiemelkedik a tájleírás, általában a leírás – az írónı tájleíró tehetsége vitathatatlan.
A visszatérı önelemzı részleteket lassan haladó, a felnıtt életben is változó önértékelések,
helyzetértékelések követik. Valent G. és szerelmeinek beszédhelyzetei az elsı kötetben egy
olyanféle beszéd-játszmarendszert alkotnak, ahol a szereplık egymás érzéseit, lelki állapotát
tudakolják, egymásra és saját érzelmeikre reflektálnak, ezekre be is szőkülnek. A második kötetben
elkezdıdik a párbeszédek megváltozása. A felnıttek beszédstílusa a dominánsabb, a szereplık
hosszabb mondatokkal, gondolataik indoklásával adják elı mondanivalójukat; bár még visszavisszatér, fıleg magasfeszültségő érzelmi helyzetekben, (majdnem) a korábbi beszédfordulatok
alkalmazása. Itt jegyzem meg, hogy a második kötetben van egy nagyon jól felépített monológ,
amikor a párbeszédhelyzetben az egyik szereplı értelmez, indokol, vitatkozik önmagával és
beszélgetıtársával (aki közben meg sem szólal), végül a drámai csúcson elhagyja a
cselekmény/történés színhelyét (mintegy levonul a színpadról) (II., 405-406. o.). Prosszer G. Júlia
ezt (és még több hasonlót is) nagyon jól fogta meg naplóregényében. A harmadik kötetben a
párbeszédekben jelentıs minıségi változás érezhetı, az írónı fıszereplıje és beszédpartnerei is az
elızıekhez képest sokkal jobban fejezik ki magukat. A kötetekben lévı tartalmi átkötések jól
megoldottak, a társadalomról, a kor kapcsolati és érdekrendszerérıl jó ütemő, és találóan megírt
sorokat lehet laza összefüggésben találni. A fıszereplı szocializációja, identitása kialakulásának
menete is a kötetek több részletébıl érthetı meg (rakható össze), ahogy fenti elemzı
elmélkedésemben ezt megpróbáltam.
*
A kötetek mindegyike önállóan is olvasható, az elızıektıl függetlenül, illetve azokat nem
ismerve.
Jelenleg az internetes antikváriumokban a kötetek részben megtalálhatók, a Naxos felé ritkábban
bukkan fel.
A kötetekrıl: puhafedelőek, főzésük idıtálló. Igen nagy terjedelmőek – talán érdemes lett volna
több, kisebb kötetben megjelentetni. Láthatóan van kötésmargójuk. Times típusú betővel készültek,
az elsı kötet 12-es betőméretőnek látszik; a második kötetben ez jóval kisebbnek hat (bár a méret
kb. ugyanaz mint az elızı köteté) a halvány nyomtatás miatt; a harmadikban visszatér a felismerhetı
12-es nagyság. Alig található bennük korrektúrázási hiba. Van viszont az elsı kötetben egy rajz (I.,
307. o.), amelynek egyik feliratát a korrektor igencsak javíthatta volna, mivel ez kiáltó hiba. Az elsı
kötetben elıfordul betőméretében eltérı pár sor; a második és harmadik kötetben viszont
valószínőleg financiális okok miatt rendkívül halvány a nyomtatás.
További kötet megjelenésekor jobb lenne a jelenleg elfogadott szabvány szerint tördelni a kötet
elejét (szerzı-cím; a szerkesztık névsora, stb., például az Európa Kiadó szabványmintái szerint).
Mindhárom naplóregényben (fıleg az elsıben) a szerzı bıven közöl az általa szeretett és ismert
klasszikusoktól, és amatır irodalmároktól is verseket (jelölve az alkotót), és saját rajzait. Az írónı
valószínőleg engedett a hangulati hatásoknak, saját naplóregényében (talán) ismerısi, baráti körének
is igyekezett helyet adni. Ezt nem tartom szerencsésnek, mivel fellazítja a szöveg áramlását, és nem
biztos, hogy jelentıségüket az olvasó az író szándékai szerint érti meg.
Aki csupán erotikát, a testi szerelem módjainak leírását keresi, az csalódni fog ezekben (és
valószínőleg a következı) regényekben. A több évtizedet átölelı élettörténetben nemcsak az egyén,
a fıszereplı és mellékszereplık fellobbanó és kialvó, vagy állandósuló szerelmi érzéseirıl van szó –
épp ezért lehetett a naplóregények tartalmát csoportosítani (társadalom, társadalmi kor jellemzıi;
egyéni általános szocializáció; egyéni identitás kialakulása; a kötetek tájleíró, általában leíró és
párbeszédjellemzıi), ezek a csoportosítások világítanak rá, hogy a trilógiában nem csupán a
fıszereplı érzelmi életének állomásai, hanem a kor, a környezet is bıven jelen vannak, ezek által
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válik az írásfolyam valódi regénnyé (bár épp ezek miatt válik olyanná, ami csak figyelmet igénylı
olvasással érthetı meg).
Érdemes lenne ezeket a köteteket ismét megjelentetni virtuális formában – ehhez a baráti kör
talán hozzájárulhatna szkenneres, mozgatható szövegként való feldolgozásával… –, esetleg az egyes
epizódokat újraírni, tömörítettebb formában.
Prosszer G. Júlia negyedik kötete nagy valószínőséggel idén fog megjelenni. Tartalmáról tudom,
hogy a korábbiak folytatása, de a történetet nem ismerem. Lezárható-e egy naplóregény? Milyen lesz
a szövegszerkezet, a párbeszédhelyzetek bemutatása? Mi a vége, hoz-e a fıszereplınek feloldást,
elfogadott élethelyzetet, megnyugvást, netán katarzist a következı kötet?
Végül: aki ezt az értelmezést olvassa, talán azt várja, hogy írásomat valamilyen irányú kritikával
fejezem be. Ez nem áll szándékomban. Mindenki döntse el saját maga, hogy az olvasás során mit
mondanak neki ezek az egymásba főzıdı, áradó történetek.

Budapest, 2014 február 4.

Furcsa pár
Fotó: KEGLOVICS ANITA
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BALOGH ÖRSE
Kislány húsvéti kosárral, filc, 15x14 cm
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