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KánTor PéTer 

1949-ben született Budapesten. Apja a textiliparban dolgozott, anyja Kántor Zsuzsa 
írónő, tanárként dolgozott. A Radnóti Miklós gyakorló gimnáziumban érettségizett, az 
ELTE BTK-n szerzett diplomát angol-orosz szakon, később magyar nyelv és irodalom-
ból. Különböző gimnáziumokban tanított kisegítő tanárként, a ’80-as években irodalmi 
szerkesztő a Kortárs folyóiratnál, a ’90-es években néhány évig az Élet és Irodalom 
versrovatának vezetője. 
Az 1970-es évek óta publikál verseket, eddig tizenöt önálló verseskötete jelent meg. An-
golból és oroszból fordít verset és prózát. 1990–91-ben Fulbright ösztöndíjas volt New 
Yorkban. Több rangos irodalmi díj birtokosa, részt vett több nagy nemzetközi költészeti 
fesztiválon, versei több nyelven megjelentek különböző folyóiratokban, antológiákban. 
A Szépírók Társaságának tagja.

Önálló verseskÖtetek:
Kavics  (1976, Kozmosz Könyvek)
Halmadár  (1981, Magvető) 
Sebbel-lobbal  (1983, Móra Könyvkiadó) 
Grádicsok  (1985, Magvető) 
Hogy nő az ég  (1988, Magvető) 
Napló 1987-1989  (1991, Orpheusz 
Könyvek) 
Fönt lomb, lent avar  (1993, Cserépfalvi) 
Mentafű  (Válogatott versek, 1994, Pesti 
Szalon) 
Búcsú és megérkezés (1997, Magvető) 
Lóstaféta  (2002, Magvető) 
Kétszáz lépcső föl és le  (2005, Móra 
Könyvkiadó)
Trója-variációk  (2008, Magvető) 
Megtanulni élni (Válogatott versek, 2009, 
Magvető)
Unknow Places  (2010, New York, 
Pleasure Boat Studio: A Literary Press;  
Translated from the Hungarian by Mic-
hael Blumenthal) 
Köztünk maradjon (2012, Magvető)

Fontosabb műFordítások:
Borisz Pilnyak: Meztelen év (1979, Euró-
pa Könyvkiadó)
Alekszej Remizov: Testvérek a keresztben  
(1985, Európa Könyvkiadó)
Oszip Mandelstam: Tizenegy vers (in: 
Holmi folyóirat, 1990, július)
Oszip Mandelstam: Négy vers (in: Orosz 
költők antológiája, 2001, Magyar Könyv-
klub)

Mihail Bulgakov: Feljegyzések a man-
dzsettán (in: Bulgakov: Acéltorok, 2007, 
Európa Könyvkiadó)
Mihail Bulgakov: Bohémiáda (in: Bul-
gakov: Acéltorok, 2007, Európa Könyv-
kiadó)
Alexander Puskin: A kapitány lánya (in: 
Puskin: Regények, elbeszélések, 2009, 
Európa Könyvkiadó)

válogatások, szerkesztések:
Új kabát, utolsó esély (Kortárs brit költők, 
1993, Európa Könyvkiadó)
Visszanéző (Harminchat mai költő 
választott verse a XX. századi magyar lí-
rából; esszékötet, 2000, Élet és Irodalom; 
Irodalom Kft.)  

díjak:
Móricz-ösztöndíj, 1980
Európa Könyvkiadó nívódíja, 1980, 1985
Wessely László-díj, 1990
Fulbright-ösztöndíj, 1991
Déry Tibor-jutalom, 1991
Füst Milán-jutalom, 1992
Soros-ösztöndíj, 1994
József Attila-díj, 1994
Soros Alkotói díj, 1999/2000
Vas István díj, 2004 
Babérkoszorú-díj, 2007
Palládium-díj, 2009
Radnóti Életmű-díj, 2012
Artisjus Irodalmi Nagydíj, 2013
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A vermeer-lányok
A Vermeer-lányok, én így hívom őket,
a homloka mindnek oly domború,
mind ugyanazt teszik – mint akiket
ugyanaz a bíró ugyanarra ítélt:
hogy nézzenek életfogytiglan, és ők 
néznek nagy, nem lankadó figyelemmel,
néznek nyílt tekintettel, kedvesen,
kérdőn, odaadón, néznek remélve,
csipke fölé hajolva elmerülten,
nézik, ahogy kancsóból a tej ömlik,
papíron ahogy jelet hagy a toll,
nézik az összekapaszkodó szavakat,
a csembaló billentyűit, a lantnak
szálló hangjait, saját magukat
a tükörben, egy rajongó szemében,
nézik, amit nézhetni adatott
egy szoba sűrűjében, a világ 
kis finom mérlegén dobozka aranyat,
a messzeséget az ablakon át, 
egy levélből a titkos, ismeretlen,
a sejtelmes, bontakozó jövőt,
évszázadokat, ahogy elvonulnak előttük,
és néma ámulattal nézik őket,
a nézés világbajnokait, a csodálatos,
időtlen, szoborszerű Vermeer-lányokat.

Anyám fiatalon
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A piros kalapos lány
A Vermeer-lányok között emlegetnek,
pedig én nem olyan vagyok, mint ők. És mégis,
valahogy össze lettünk boronálva,
gyönggyel, fülbevalókkal, ülve, állva.
Nézek, mint ők. Figyelek. Nyitva a szemem,
de közben egész másra gondolok, nekem
nem olyan nyugodt a tekintetem,
engem nem vesznek úgy körül a tárgyak,
nem igazolnak úgy a részletek,
nem óv semmi, nincs szilárd hátterem –
az én  világom nem zárt, nem kerek,
más vagyok, mint a Vermeerek.
Aki rám néz, akárki legyen is,
vagy megtorpan, vagy gyorsan elinal,
mintha megijedne valamitől. Na persze,
egy ilyen piros kalaphoz nincs mindenkinek mersze!
De hát ki tette a fejemre ezt a piros kalapot? –
ahányan jönnek, annyiszor kérdezem:
Te voltál az? Te volnál? Ints nekem!
Mondd meg, ha tudod, ki vagyok! –
Futnak a percek, fut az életem!
Mindjárt fogom magam, és felkelek a székből,
s elindulok. De hová? Hol van az én helyem? 
Nézd, hogy tündököl piros kalapom!
Nézd, hogy forog a föld velem!
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minden napom  
a folyóval kezdôdik 

bedecs lászló beszélgetése  
Kántor Péterrel

A verseidet olvasva először a „veszteség” és a „hiány” szavak jutottak eszembe, no 
meg az a tapasztalat, hogy sosincs teljesség semmiben. Szükségszerű-e az állandó hi-
ányérzet és veszteségtudat? Lehet-e ezt általános létállapotnak tekinteni? 

A görögöktől úgy tudjuk, hogy a tökéletes boldogság a nemlét. De a költészetnek 
nem a tökéletes boldogság a tárgya, hanem az élet. A hiányos teljesség. Amiben a hi-
ány a teljességre, a teljesség a hiányra mutat. Hogy is mondta József Attila? „Csak ami 
nincs, annak van bokra”. Innen nézve, lehet, hogy szükségszerű az állandó hiányérzet 
az emberben, és az is lehet, hogy inkább csak többé-kevésbé elkerülhetetlen. A verseim 
sok mindenről szólnak. A veszteségekről és a hiányokról is, másról is. Kinek mi jut róluk 
eszébe, nem tudhatom. Minden olvasó a maga olvasatát látja a tükrükben, valahogy 
úgy, ahogy minden szomjazó másképp szomjazik a folyó partján.

A kritika gyakran használta veled kapcsolatban a „folyami költő” kifejezést, de ez 
valójában tőled jön, egy versed címe ez. Mit jelent számodra a Duna önmagán kívül? 

Többször is írtam a Dunáról, a vele való kapcsolatomról, de sohase éreztem úgy, 
hogy mindent el tudtam volna mondani erről. Mindent most se, de valamit igen. Az 
otthont jelenti nekem a Duna. Az állandóságot jelenti. És a dolgok kezdetét. Minden 
reggel, amikor kinézek az ablakomon, ott látom magam előtt. Minden napom a folyóval 
kezdődik. Ha látom a Dunát, otthon vagyok. De amikor nem látom, a fejemben akkor 
is ott van – viszem magammal mindenhová. Az életem tanúja, és a bizonyság rá, hogy 
nem álmodom ezt az egészet. A múltam és a jelenem a Duna. A vagyonom. Néha kirakok 
valamit a partjára – a partomra.

Mondhatjuk, hogy az életed a folyóhoz kötődik?

Az egész történetem a Dunához köt. Itt a Duna-parton születtem, nem sokkal a 
második világháború befejezése után, 1949 novemberében. Közvetlen mögöttem hulla-
hegyek, az odaveszettek közt a rokonságom nagy része. A Duna tudja, hogy azok közé 
tartozom, akiknek a szüleit a származásuk miatt el akarták pusztítani. A Duna tudja, 
hogy mindennek ellenére micsoda reményekkel indultam az életnek: csupa szépet és 
jót vártam, az ötvenes évek kellős közepén. És voltak focimeccsek a Delej utcában és a 
Ligetben, volt várkapitányság a Golgota téren, voltak szerelmek, és voltak matek dogák, 
könyvek varázsszavai, lekváros bukták, volt landolás a tüskebokorban, minden. De 
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mégis, ki vagyok én? Hol élek én? Milyen világ ez? Próbáltam felfogni. Húztam felfelé 
a Dunán egy csónakban, a tenyerem csupa vízhólyag. Próbáltam nevetni, ironikusan 
mosolyogni. És megpróbáltam apránként leírni, ami eszembe jutott. Ma is, most is ezt 
próbálom. Talán egyedül a Duna tudja, mit és hogyan őriz a tegnapi és a tegnapelőtti 
arcomból a mai arcom.

A „Megtanulni élni” című versedben írod – az első „Megtanulni élni”-ben, amit aztán 
még követ két azonos című vers, tíz-tíz év elteltével –, hogy „a kis dolgokkal fogom kez-
deni”. Miért épp ott érdemes kezdeni? És egyáltalán, hogy értsük azt, hogy „Megtanulni 
élni”?

Az első „Megtanulni élni” című versemet a rendszerváltás idején, 1990-1991-ben 
írtam. Akkor úgy éreztem, új lapot kaptunk, de mindenképpen új fejezet kezdődik az 
életünkben, és nemcsak nekünk, a volt keleti blokk lakóinak, hanem egész Európának, 
sőt, talán az egész világnak. Úgy éreztem, erre mindenképpen reflektálnom kell, már 
csak az erős személyes érintettség okán is. Tehát volt a versnek egy ilyen auftaktja, 
ami az esemény történelmi jelentőségéből fakadóan nem nélkülözte a pátoszt, de rögtön 
iróniával is viszonyult hozzá: „hurrá, nem sikerült egy jobb világot építenünk”. Amikor 
elkezdtem írni ezt a verset, két dologban voltam csak biztos: hogy az életet nem lehet 
elölről kezdeni, csak folytatni, és hogy az életet nem lehet megtanulni, csak tanulni. A 
vers mégis azt játssza, mintha újra kezdhetném, és mintha megtanulható volna az élet. 
Tekintsük az egészet házi feladatnak, és próbáljuk megoldani. Nyilván nem a legbonyo-
lultabb dolgokkal kell kezdeni, mert akkor rögtön és látványosan csődöt mondunk. A 
versben többször egymás után nekivágok a feladatnak, mindig „a kis dolgokkal” kez-
dem, és a felsorolásban mindig eljutok addig a pontig, ahol már világosan látszik, hogy 
a fára mászáson meg az autóvezetésen kívül istenigazából nem tanulható meg semmi, 
nincs semmire holtbiztos megoldás, csak ilyen-olyan válaszok, és akkor újrakezdem a 
kis dolgokkal. Tulajdonképpen az egész vers arról szól, hogy a feladatnak – megtanulni 
élni – nem lehet a végére jutni, és mint ilyet, az ember újból és újból áthagyományozza 
az utána jövőkre.

Mit gondolsz ezekről a fogalmakról: „pátosz” és „ihlet”, „hétköznapiság” és „ün-
nepélyesség”?

Ha a nyelvhasználat felől közelítünk ezekhez a fogalmakhoz, én kezdettől fogva a 
köznyelv használata mellett voltam és vagyok, vagyis a hétköznapi, városi nyelv a ver-
seim természetes nyelve. Azon belül is széles a lehetőségek skálája persze. Engem nem 
vonzanak különösebben a nyelvi cicomák, a túldíszítettség semmilyen formája. Kerülöm 
a divatszavakat is, a túl gyorsan változó argót is. Mindez nem jelenti azt, hogy ne ját-
szanék a nyelvvel, egyfolytában azt csinálom. Bízom a nyelvben, de azt nem hiszem, 
hogy mindig mindent megsúgna – hogy elég volna csak rátenni a csónakomat a vízre, és 
a többi már megy magától. Nem megy magától – ha el akarok jutni valahová, muszáj 
eveznem. De hát szeretek evezni. Az pedig végképp nem egyszerű, hogy egy vers szövege 
természetesnek hasson. Igaz, van, akinek ez nem is célja, ellenkezőleg: mindennel, még 
a „Jó napot”-tal is meg akar hökkenteni. Tegye, ha ez a vágya. Aki ír, tapasztalatból 
tudja, milyen sokféleképpen lehet kifejezni ugyanazt. Én azt szeretném, hogy aki olvassa 
a versemet, azt higgye: ezt így, és csak így lehet mondani, másképp nem!

De talán épp ez az egyediség és egyszeriség tünteti ki a verset. Ami nem változtatható 
és nem ismételhető, az valamiképp ünnepi is.
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Az a jó, ha a vers olvasása ünnep, nem az írása. Azt pedig a vers olvasója dönti el, 
hogy neki mi ünnep.

Visszatérve az eredeti kérdésre, ami az ünnepélyességet illeti, és általában az emel-
kedett stílust, engem egyik se vonz különösebben. A pátosz, az más, az nem azonos 
fogalmilag az ünnepélyességgel. Inkább valamilyen nemes dologhoz, cselekedethez kap-
csolódó megindító érzés; az Oxford English Dictionary szerint egy olyan értékes mi-
nőség, ami együttérzést, szomorúságot vált ki. Hogy mondjak egy példát: Gyulai Pál 
Hadnagy uram című verse engem annak idején mélyen meghatott, és ezt a vers páto-
szának tulajdonítom. A pátosz nem teljesen idegen tőlem, még ha tartok is tőle, mert 
többnyire valamilyen emelkedettséggel párosul, amit pedig, ha csak lehet, igyekszem 
elkerülni. Vagy legalábbis humorral vagy iróniával ellensúlyozni. De a Hadnagy uram 
úgy jó, ahogy van. 

És mi a helyzet az ihlettel? Az hogyan kapcsolódik az iménti fogalmakhoz?

Az ihlet? Az nem köthető se a pátoszhoz, se a hétköznapisághoz, vagy egyikhez épp-
úgy, mint a másikhoz. Lehet, hogy valamikor valamilyen emelkedett lelkiállapottal azo-
nosították, de ebből csak a lelkiállapot biztos. A ’versíró állapot’. Az ihlet megfoghatatlan, 
definiálhatatlan, s mint ilyet, óhatatlanul valami gyanússág lengi körül. Olyan, mint az 
angyalszárny: senki se látta, de ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy nincs is. 

Kell egyáltalán az íráshoz ihlet? Vagy elég a készség (a skill), némi intelligencia és 
koncentráció? Nem tudom, de ahhoz a fajta vershez, amit muszáj megírni, mert ha nem 
írja meg a költő, a saját nyakára hurkol a hallgatásából kötelet, ahhoz, azt hiszem, kell 
valamiféle ihlet is. Hogy az honnan jön, azt nem lehet tudni. Biztos receptje senkinek 
sincs rá, és nem is árulják semmilyen boltban. Csak annyit lehet elmondani róla, hogy 
szinte bármi előidézheti: egy nagyon erős érzés, fájdalom vagy öröm, vagy egy látvány, 
egy különös szó, egy váratlan mozdulat, egy ismerős vagy ismeretlen dallam. Bármi, 
ami képes elmozdítani az emberben az idők során egymásra rakódott, összepréselődött 
mindenféléket, és felszabadítani azt, amire épp szükség van a megszólaláshoz.  

Gyakran választod témául a családot. Nem érzed úgy, hogy ez kényes téma, hogy egy 
intim világba engedsz ezáltal bepillantást? De persze ez a kérdés minden egyes szám első 
személyű, versbeli megszólaláskor felvethető…

A legtöbb személyes történet eredője valamilyen család. Nem tudom, más hogy van 
ezzel, én kezdetben úgy voltam a saját családommal, mint a görögök a mitológiájuk-
kal: egy zárt és időtlen világnak képzeltem, amiben csupán csak rám vonatkozik az 
idő, és rám is csak annyiban, hogy fel kell nőnöm. Az iskola aztán felébresztett: kies-
tem a mitológia zárt és sérthetetlen köréből, és belepottyantam a valóságba. De amikor 
írni kezdtem, és foglalkoztatni kezdett, hogy ki vagyok én, rögtön felbukkant bennem a 
vágy a régi mitológiai teljesség iránt. És elkezdett érdekelni a család, és a már túlnyo-
mó részt láthatatlan rokonság. A magam módján igyekeztem visszarajzolni a térképre a 
történelem által erőszakosan kiradírozott alakokat, és versbe írni azokat is, akik előttem 
jártak, és akik aztán a szemem láttára távoztak egymás után. Próbáltam felépíteni, 
mozaikokból, a múltamat. Senkinek nem volt ilyen elvárása velem szemben, senki nem 
bíztatott erre, egyszerűen szükségem volt rá: tudni akartam, honnan jöttem, és kellett 
valamilyen, akár csak képzeletbeli, teljesség. Amúgy, a család mint olyan az egyik fő 
témája a világirodalomnak. Ha ez kényes téma, akkor elmondható, hogy az irodalom 
előszeretettel foglalkozik kényes témákkal. Úgyhogy nem lógok ki a sorból. A szüleimről 
egyébként nagyon sokáig nem írtam – egészen addig nem, ameddig nem bírtam – író-
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ként – kellő távolságot teremteni velük szemben. E nélkül a távolságteremtés nélkül 
igazán érvényesen nem lehet senkiről se írni, legyen az illető a szomszéd, vagy a piros 
kalapos lány, akit Vermeer (vagy nem is ő) festett meg, egy képzelt személy, vagy épp sa-
ját magunk. Persze az igazi kérdés az, hogy mekkora legyen az a bizonyos távolság, hogy 
honnan nézzünk. Messziről könnyebb okosnak lenni, de túl messziről az ember már túl 
okos lehet. Túl messziről nézve a dolgok nagy része hajlamos elveszteni a fontosságát, 
az érzelmek és a szenvedélyek könnyen érthetetlennek, fölöslegesnek tűnhetnek. Mi az 
optimális távolság? Van olyan? Egyszer távolodni kell, máskor közeledni. Akár a csa-
ládról van szó, akár másról. Ami pedig az intimitást illeti, hogy mi túl intim és mi nem, 
azt nem feltétlenül a tematika, és főként nem a rokoni kapcsolatok közelsége határozza 
meg, legalábbis nem automatikusan. A bizalmasság alkat dolga, és még inkább az írói 
szándéktól függ. Ahogy sikerülhet távolságot teremteni – muszáj, hogy sikerüljön –, úgy 
sikerülhet közelséget is teremteni. Bennem van egy ösztönös törekvés a közvetlenségre, a 
személyességre. Még ha az esetleg csak a személyesség illúziója, akkor is. Mintha beszél-
getnénk. Megosztjuk egymással a dolgokat, a dolgaink megosztható részét. Én mondom 
a magamét – versben. 

Egy régi literás interjúdban úgy fogalmaztál, hogy „A legfontosabb dolgokat viszont 
csak kerülgetni tudjuk. Így aztán választunk magunknak valami kevésbé fontosat, ami 
azért eléggé fontos, és abba belehalunk.”. A legfontosabbról nem tudunk beszélni, mon-
dod, de engem a verseid mégis arról győztek meg: tudunk, sőt másról nem is érdemes 
beszélni. Mintha valami ellentmondás lenne itt, nem?

Úgy látszik, ez egy visszatérő gondolatom, mert a Köztünk maradjon című versem-
ben meg azt írom: „De ami a lényeget illeti, arról nagyokat hallgattak.” Hát persze, hogy 
nagyokat hallgattak a lényegről, ez szerintem tökéletesen érthető. Én is mit mondhatnék 
erről? Talán kicsit fellengzősen fogalmaztam, amikor a „legfontosabb dolgokat” emle-
gettem. Ettől függetlenül azt hiszem, ha vannak legfontosabb dolgok, azokat, bármik 
legyenek is, valóban csak kerülgetni tudjuk. De éppen ez által a kerülgetés által írjuk, 
írhatjuk őket körül viszonylag pontosan, többé-kevésbé érvényesen. Aki viszont mindun-
talan a lényeget akarja néven nevezni, az csak a leglaposabb közhelyeket ismételgetheti. 
Akkor már inkább beszéljünk valami másról. Valamiről, ami nem a legfontosabb, csak 
fontos. Egy kicsit. Halálosan. 

Valival
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szegÕ János

A személynök utcától a 
balassi utcáig, avagy egy 
folyami költészet kavicsai

Egy kavics. Zúzalék-köve a világnak.
Tartod, hogy tartson, versbe foglalod,
hogy ne mossa el a tsunami, a másnap.

Kántor Péter: Egy kavics

Kavics: Kántor Péter első, 1976-ban megjelent verseskötetének ezt a rövid címet 
adta. Tömör, egyszerű, talányos cím. Egyszerre konkrét tárgy és ásványi metafora. Úgy 
is mondhatjuk Kántor folyami költészetének, Duna-poétikájának tárgya és metaforája. 
„Kártyák es kulcsok, cigaretta, bicska, / s tárgyak, amik többek, mint tárgyak – / egy 
gesztenye, egy könyv, egy füzet, egy toll, / emlék-kavics, testetlen árnyak.” Adott esetben 
pedig nem az emlékezés tárgya, hanem médiuma lesz a kavics: „A romlandó és illékony 
valóság / sodrából olykor kiszűrsz valamit, / fölé hajolsz, faggatod, dugdosod / fiók mé-
lyére, memóriazsákba, / hátha megszólal neked és elmagyarázza / magát.”

A következőkben magam is kavicsok formájában, folyamatos kis-bekezdésekben 
próbálok Kántor Péter költészetéről beszélni. Írásban beszélni. Merthogy Kántor élet-
műve beszéd- és beszélgetéslíra, és ha valaki meghallja ezt a hol monologikus, hol eleve 
párbeszédes szövegfolyamot, az nem nagyon tud tőle szabadulni. De miért is kellene 
szabadulni, ha egyszer ez a költészet elegánsan végiggondolt tétmegtételeivel, radiká-
lis őszinteségével, személye által szavatolt humanizmusával éppen hogy felszabadítás: 
nyelvet és távlatot ad gyásznak és fájdalomnak, nosztalgiának és örömnek, kétségnek 
és szabadságnak.

(Személy szerint) Személyesen szeretnék írni Kántorról. Személyes, de nem szemé-
lyeskedő módon. Ez azonban nagyon nehéz. Emiatt egyfajta kommunikációs dilem-
mával, retorikai zsilippel állok szemben. Furcsamód már akkor nehezen tudtam elvá-
lasztani Kántor személyét és szövegeit egymástól, amikor még egyáltalán nem ismertem 
személyesen, csupán a versein keresztül. Hogy a verssorokból egy profil tud kirajzolódni. 
Hosszan elnyújtott, nehezen záruló kamaszkorom egyik nagy felfedezése volt találkozni 
Kántor Péter verseivel. Olvastam az ezredfordulón a verseit folyóiratokban és kötetekben 
és olyan érzésem támadt (miért támadnak az érzések? miért nem inkább ébrednek?), 
hogy ez a költő, ez az ember nekem ismerős. Aztán, a ma már teljesen megszokott művi 
szóval rákerestem Kántorra és megállapítottam, hogy talán láttam is már őt a Szent Ist-
ván körúton, talán a trafik előtt, de az majdnem biztos, hogy ugyanazokat a sárgásrőt 
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faleveleket vesszük észre a Falk Miksa utca fái alatt. Akkoriban azt hittem, hogy azért 
mert nagyon sok verset, vers-szerű, azaz két fontos kritériumnak megfelelő (1.: témájuk 
szerint általában szomorúak, 2.: formájuk szerint pontosan rímelnek) szöveget ontok 
magamból, egyszer csak magam is költő leszek, írásműveim sorozata pedig költészetté 
nemesedik.  És akkor valaki olyat kezdek el olvasni, aki nemcsak a két fentebb vázolt 
kritériumot abszolválja, hanem e mellett nagyszerű verseket ír. Egyszerre nekem és he-
lyettem. 1997-es Búcsú és megérkezés című kötete jelentette nekem a megérkezést, azóta 
is egyik legnagyobb becsben tartott verseskötetem. 

(Elégia) Kántor lírája lenyűgöző bizonyítéka annak, hogy igenis lehetséges személyes 
információkat közölni anélkül, hogy vásárra vinnénk a bőrünket; lehet úgy társalog-
ni, hogy az köztünk maradjon. Kántor költészetében egyszerre tágítja ki a nyilvánosság 
terét (köztünk), ugyanakkor ő maga az, aki le is határolja ezt a közeget (maradjon). 
Páratlan egyensúlyozás ez a megmentett személyesség elválasztó sávján. Megmentett 
személyesség abban az értelemben, hogy Kántornak a verseiben muszáj visszatalálnia 
az emlékeihez; ez számára retorikai és egzisztenciális kérdés. Képekbe, tárgyakba, és – a 
nagy elődöt idézve – jambusokba kapaszkodik. Ezért is legszemélyesebb-legsajátabb 
műfaja az elégia; nem is csak műfaj, sokkal több annál: beszédmód és világkép. Ennek 
következtében az elégikusság hol a banalitások felé lágyul, általában ebből születnek a 
dalok, sanzonok; vagy pedig az általánosság és a filozofikus létpásztázás felé tágul, ebből 
pedig a nagydikciójú hosszúversek jönnek létre. Kántor a könnyed(nek) hangzó dalok és 
a nagyfeszültségű, szimfonikus hosszúversek mestere. A Kántor-versek világa egyszerre 
kozmikus és banális. A versek beszélője, a lírai szubjektum, akit nyugodt szívvel azono-
síthatunk Kántor Péterrel, a világ szerkezetében egyszerre fedezi fel a nüanszok örökké-
valóságát és a metafizika pillanatnyiságát. A Kántor-elégia hitelességét az önirónia adja, 
ironikus önszemlélet nélkül ugyanis ez a folyami líra állóvíz lenne. Ezzel tisztában van 
Kántor is, az Összeáll című vers zárlata a következő: „mint egy 1965-ben készített kád 
víz, / ami nem folyik el és ki se hűl.”

(A környék) A Stollár Béla utca egyik vége a Bajcsy-Zsilinszky útnál van, a másik 
pedig a Balassi Bálint utcánál, illetve a Dunánál. A Stollár Béla különleges, szabálytalan 
utca. Többször is véget ér. Vagy újrakezdődik. Nézőpont kérdése. Elindul a Bajcsynál a 
volt Zrínyi nyomdánál, a Bihari, a Nagy Ignác és a Szemere utca után a katonaházakkal 
szegélyezett Honvéd térnél valóságos kis parkká terebélyesedik, hogy utána a Honvéd 
utcánál az utca gyakorlatilag véget érjen. Innentől kezdve a Honvédelmi Minisztérium 
számunkra láthatatlan, zárt objektuma és csak egy háztömbbel arrébb a Falk Miksa ut-
cánál beszélhetünk újra Stollár Béla utcáról. Itt, a régi nevén Nemzetbiztonsági Hivatal, 
mai nevén talán Alkotmányvédelmi Hivatal tőszomszédságában vág neki az utca utolsó 
fél sarkának, hogy aztán belesétálva a Balassi Bálint utcába és az Olimpiai parkba a már 
emlegetett Dunába torkoljon. 

Egy 1909-es térképen persze teljesen más valósággal találkozunk. A Klotild utcát 
először a Sólyom, utána a Koháry utca keresztezi. A Szemere és Honvéd utca stimmel, 
utána a Nádor utca jön (a Honvéd és a Nádor közt, a mai minisztérium helyén az Első 
Budapesti Gőzmalom működött), hogy végül a Személynök utcánál jusson ki Klotild 
a Dunához. Mindez talán nem is annyira fontos, azonban ez Kántor költészetének a 
szűkebben vett otthona. Ez lenne a Heimat. Angyalosi Gergely egy személyesebb hangú 
esszéjében Roland Barthes egyik személyesebb hangú esszéjéből idéz, melyben Barthes 
a gyerekkor vidékéről ír. A mondat így hangzik franciául: „Au fond, il n’ est pays que de 
l’enfance.” Angyalosi egymás mellett vázol több lehetséges fordítást is, hogy aztán meg-
alkossa a legtalálóbb magyar változatot: „csak a gyerekkornak van vidéke.”A fordítást a 
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pays szó többjelentésűsége nehezíti: egyszerre jelent ugyanis hazát, vidéket, tájékot, ré-
giót és otthont. Ezt a Barthes-citátumot már többször felhasználtam, mégis most érzem 
talán a leghelyénvalóbbnak. Az időbeli távolságot, nemzedéki eltérést a térbeli közelség 
árnyalja. Közös helyeket és közhelyeket teremt. A Klotild és Koháry utcák anakronizmusa 
idegen mindkettőnktől, na de az Európa cukrászda az mégiscsak Sziget, a Príma Pék 
pedig Glázner marad. Reméljük a Stollár Béla pedig Stollár Béla. Balassival, sem vele, 
sem költészetével, sem utcanevével semmi baj, de azért ez a Személynök utca, pláne a 
Kántor-líra kontextusában módfelett tetszik. A Személynök (lat. personalis) a király je-
lenlétét képviselte az igazságszolgáltatásban olyan ügyeknél, melyek a király személyes 
bíráskodásának tartattak fenn. (Forrás: Pallas Nagylexikon) Kántor verseiben önmagát, 
és talán nemcsak önmagát képviseli.

(Folyamatosság, tetőzés): Kántor Péter Dunánál lakik. Ez az életrajzi tény mint 
verstéma és mint poétika is megjelenik a költészetében. Mintegy keresztülfolyik rajta. 
Folyami költő, ahogyan egyik meghatározó versében mondja: „45 éves folyami költő 
vagyok. / Bármit jelentsen is ez, / számolni kell vele, / ha másnak nem is, / legalább 
nekem.” És ő számol is. József Attila után, akinek dinnyenéző szobra a Parlament Kántor 
pozíciójához viszonyított túloldalán van (még), ő az, aki autentikus Duna-verset tud írni. 
Ha őt olvasom nem is annyira a fecsegő felszín és a hallgató mély jut az eszembe, hanem 
Petőfi. Így, ezzel a rafinált naivitással, komplex egyszerűséggel Petőfi Sándor tudott írni 
tájairól, mindez megspékelve az intellektualitás diszkréciójával. Nézzük csak A Duna-
parton elejét:

Minden nap látom; ma szürke, mint az ég,
van benne egy kis barna, semmi kék,
s mint a mindenségen át, úgy folyik
a Margit-hídtól a Lánchidig,
Feketéből a Feketébe –
mintha azonos volna az eleje, vége.

Az én folyóm: szeszem, korty vizem itt,
s oly szüntelen, mint templomban a hit,
mikor felzendül a H-moll mise,
Kyrie és lumen de lumine,
benne tegnapelőttök és holnaputánok –
megyek elébük, aztán nézek utánuk. 

És végül a zárlat:

Ha bárhol járok, más vidékeken,
innen indultam, ide érkezem,
s ha nem vár senki, vár a Duna-part,
itt mondom el apránként, mit akart
az élet velem, tőlem, s én is mit akartam,
itt az őrhelyemen, a Duna-parton.

E sorok írásakor a Duna éppen tetőzni készül hazánkban, a felrombolt Kossuth téren 
épülő mélygarázst pedig elárasztotta a megáradt folyó. A folyó Duna mellett most tehát 
van egy iszapos betontó. Sajátos természettörténeti performance-nak lehetünk tanúi. 
A tér radikális átrendezését bírálók szerint az egész beruházás az 1944 és 1990 közötti 
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magyar történelem létét hivatott felfüggeszteni, láthatatlanná tenni, de hogy mindez 
mennyire lehetetlen, akár van ilyen szándék, akár nincs, azt jól bizonyítja a tény, hogy 
a tér átalakítása közben második világháborús magyar és német katonák holttesteire 
bukkantak, akik Budapest ostromakor kerülhettek átmeneti sírjukba. Azaz a történelem 
esetleges eltüntetése közben magát a történelmet exhumálták a napokban.

A most előkészített mélygarázs helyén állt a közelmúltig Károlyi Mihály szobra. Ami 
persze ugyanannyira az alkotó Varga Imre szobra is. Öregember a térről címmel Kán-
tor Péter nagyszerű versben állított emléket a kitelepített szobornak. „mert megszoktam 
már, hogy itt állsz, / itt a Duna-parton, / ahogy a botodra támaszkodsz, // télen-nyáron 
egyedül, / egyenesen, mint egy piszkafa, / az alatt a törött ív alatt, // egyszer valaki oda-
állt melléd, / a válladig se ért, egy kicsi nő, / a keze megérintette a kezedet, / vagy csak a 
zakód ujját, / az a valaki az anyám volt, // öregember a térről, / magas, sovány öregem-
ber, / nézel magad elé némán, / hiányozni fogsz, / már most is hiányzol.” Ez a vers re-
mekül szemlélteti, hogy Kántor az olyan poétikai alakzatokat, mint például a megszólítás 
(aposztrofé) is mennyire nyugodtan használhatja, anélkül hogy az patetikusságában, 
szerepszerűségében sekélyes és giccses lenne. 

A bekezdés alcímében említett tetőzés pedig igaz Kántor Péter költészetére is. Az éles 
váltásokkal, váratlan cezúrákkal szemben a csiszolódás, a formálódás, a lekerekedés, 
a lassú zajlás, halk átmenet jellemzi Kántor költői fejlődését. Még egyszer visszaúszva 
a bevezető Duna-metaforájához: Kántor költészete folyamatosan csiszolja emlékeit és 
verstárgyait. Verstárggyá alakítja emlékeit. Közben pedig – nézőpont kérdése – újabb 
mélységeket tár fel és magaslatokat hódít meg. Köztünk maradjon című kötetének 
szerkesztője lehettem, ekképpen pedig új versei egyik első olvasója. (Ebbéli tisztemet 
mindenképpen fontosnak tartom megemlíteni, részint mert büszke vagyok rá, részint 
pedig mert nem lenne tisztességes, ha titokban tartanám. Amiképpen azt is elárulom, 
hogy kavicsesszém egyik-másik mondata önidézet, korábbi Kántorról szóló írásaimból.) 
Ha megpróbáljuk összeszedni a Kántor-versek főbb témáit, témacsoportjait, akkor ilyen 
halmazokat említhetünk meg: privátversek, melyben családi, gyerekkori emlékek, em-
lékezésemlékek kapnak helyet; képversek, melyekben festményeket teremt újra; köz-
életi-közérzeti és gondolati versek, melyekben kinéz az ablakon és leírja, mit lát. Ez 
persze rettenetesen egyszerűsítő summázat, mégis ezek tán a főpillérek. Az új kötetben 
mindegyik téma szóhoz jut: és a régi mederben újabb versek hömpölyögnek. 

(A tól-ig paradigma) Kántor Péter verseit olvasva feltűnt, milyen nagy előszere-
tettel alkalmazza azokban a tól-ig grammatikai szerkezetét. Néhány példa az életmű-
ből. Kérdésként a múlttal kapcsolatban töprengve: „Mennyi lehetett akkoriban az út / 
Mezőkaszonytól Brünnig vonaton?” A lakáson belül a pokoli nehéz lépések szűk kereszt-
metszeteként: „Az erkélyajtótól a fotelig / egy lépés, másfél csak a fotelig, / nekünk másfél 
órába telt az út”. Máshol ugyanez a kronotoposz kitágul és a szokásos városi környezet 
adja a hátteret: „én pedig visszafordulok, ennyi az esti távom, / a Margit hídtól az Árpád 
hídig”. Egy másik versben játékos helyeket teremt ekképpen: „Nagymama elindult / 
Nagy Bummtól Nagy Reccsig, / arra jött Nagypapa, / kérdezte, hogy tetszik.” Végül egy 
példa, ahol Petri Györgyöt megszólítva a térbeli szerkezet morális jelentőségű, kellően át-
hallásos lesz: „De szabad / igazán nem lehet soha senki. /  Mindig csak tól-ig, ugyebár.” 
(kiemelés az eredetiben – Sz. J.) Kántor kellőképpen tisztában van a tól-ig léthelyzetek 
és térszerkezetek könyörtelen és kegyetlen valóságával, közben költészetében, a maga 
visszafogott radikalizmusával, konok játékosságával, elképesztő arányérzékével ezt a 
tól-ig valóságot kitágítja, felszabadítja. Igenis, el lehet jutni Mezőkaszonytól Brünnig 
vonattal. Igenis, el lehet jutni a Személynök utcától a Balassi Bálint utcáig. Hogy akkor 
ugyanott vagyunk? Akkor ugyan ott vagyunk!
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Kálmán C. györgy

levél egy bergengóc 
barátnak, Kántor Péterrôl

Bergengócia kis, 93 ezer négyzetkilométernyi sziget a Föld túloldalán. Lakói magya-
rul beszélnek, de egyáltalán nem ismerik a magyar irodalmat. Egy bergengóc barátom 
(Rudolf – ez a név Bergengóciában férfi és női utónév is lehet) kérte, hogy mutassam be 
neki Kántor Péter költészetét, úgy, hogy egy átlagos – tehát, ismétlem, a magyar költé-
szetet nem ismerő – bergengóc is megértse. (A bergengócok élete nem könnyű – hozzá 
kell szokniuk, hogy a Föld túlfelén folyton fejjel lefelé lógnak, szegények.)

Ne haragudj, kedves Rudolf, hogy ilyen későn válaszolok – és, hiába, csakis több 
apró részletben és így is töredékesen tudom megfogalmazni, miért is gondolom Kántor 
Péter költészetét eredeti, izgalmas és jelentős költészetnek. Igyekezni fogok úgy fogal-
mazni, hogy ti, bergengócok, akik mit sem tudtok a mi irodalmunkról, megértsétek – de 
ha valami nem világos, írj csak, majd elmagyarázom.

Kezdjük talán egy hasonlat-féleséggel. Ismered, ugye, valamelyest, az opera-iro-
dalmat – tudom, ti is szoktatok otthon hallgatni operát, láttam képeket szép, modern 
operaházatokról. Mármost az opera olyan műfaj, ahol a színpadra kerülő emberi cselek-
vések, az emberek közötti kommunikáció (csevegés, civódás, elbeszélés, vallomás vagy 
monológ, s minden elképzelhető megszólalás) mindig zenekísérettel áll a nézőközönség 
előtt: mindenki dalban mondja el érzelmeit, élete eseményeit, dalolva beszélget, így vall 
szerelmet vagy ármánykodik. Ez a megszólalásforma sokak szemében mérhetetlenül 
idegen, furcsa és főleg: „természetellenes”. Nem felel meg annak, amit a mindenna-
pokban, magunk körül tapasztalunk; nem utánozza azt, ahogyan a világ körülöttünk 
látszani látszik. 

Másfelől viszont, ha egyszer nézzük az operát, hallgatjuk a zenét, mi sem termé-
szetesebb, mint hogy mindenki énekelve szólal meg – csak alkalomszerűen, ritkán – és 
éppen ezért olyankor különös, plusz jelentéssel – hangzik fel a beszéd, tűnik el a zene. 
Belépünk egy konvenciórendszerbe, akarva-akaratlan elfogadjuk a szabályokat; bárho-
gyan berzenkedünk is (kezdetben) az ellen, hogy mindenki dalol a színpadon – egy idő 
után ez válik a normális közeggé. Ahol már csak az számít, hogy ki hogyan (mit, milyen 
dallamot, milyen hosszan, kihez fordulva stb.) énekel. Az opera konvencionális mivolta 
(tudniillik hogy mindig énekelni kell, és éppen ez az alapeset – minden más a konvenció 
megsértésének számít) a maga módján éppen hogy természetes annak számára, aki haj-
landó belemenni a játékba. Ahogyan a színpadon sem úgy beszélnek, ahogyan a minden-
napi élet kommunikációja zajlik – azon kezdve, hogy előre megírt szöveget mondanak, 
úgy, hogy a leghátsó sorokban is hallani és érteni lehessen.

És ahogyan a költemény sem a mindennapi beszéd. Nem annak az egyszerű utánzá-
sa, átvétele, más a közege, mások a körülményei, az alkalmai, a közönsége, a kommu-
nikációs szituációja.

Voltaképpen csakis ezért hoztam ide az operát. Azt szeretném megértetni veled, ked-
ves Rudolf, hogy a magyar költészetnek régi hagyománya – most csak a magyarról be-
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szélek, és a régin vagy félszáz év értendő –, hogy újragondolja, kihívja, kétségbe vonja, 
esetleg fel is számolja azt a konvenciót, hogy dalolni kell. Vagy: kell dalolni, persze, de 
azt is meg kell mutatni, hogy más is van, mint a dal, és el kell gondolkodni azon, miért, 
ki, milyen alkalomból fakad dalra.

Akkor tehát vad avantgardista lázadó volna-e Kántor Péter, kérdezed, kedves Rudolf 
– hát nem, és ne szaladjunk ennyire előre (avant). Lázadás, felforgatás, ellenszegülés he-
lyett inkább a csendes kíváncsiságot, a makacs kérdezést említeném. De kanyarodjunk 
kicsit vissza a problémához magához.

Azt, hogy a líra – annak személyessége, bensőségessége, kialakult és megrögzült for-
mái – hamis is lehet, olykor automatikussá, gépiessé, túlságosan is ismételhetővé válik, 
nagyon régi kérdés írók és olvasók számára egyaránt. Hiszen éppen ezen múlik minden 
változás, változtatás – radikális, forradalmi, vagy épp alig észrevehető, finom módosí-
tás. A magyar lírában a huszadik század második felétől már egészen biztosan jelen van 
ez a kérdés, amit ki fölvet, ki nem, ki így válaszol rá, ki úgy – és könnyen lehet, hogy 
változatai, más formái korábbi korszakokban is megvoltak, elő-előkerültek. Vajon Petőfi 
nem szembesült-e (s nem szembesítette-e olvasóit) olykor a költő-szerep buktatóival, 
nehézségeivel, az intimitás és a közösségi megszólalás nehézségeivel? Vajon az önreflexió 
legkülönbözőbb formái, változatai – Aranytól József Attiláig – nem éppen azt szolgál-
ják-e, hogy kizökkenjünk a megszokott költő-olvasó pozíciók automatikus tudomásul 
vételéből, és elgondolkodjunk azon: itt most dal hangzik, ennek oka, alkalma, funkciója 
van?

Persze, jut eszembe, ezeket a költőket ti ott nem ismeritek. Akkor talán elég annyit 
mondani, hogy a szokványosnak tekintett „operai” közeg és felállás az utóbbi évtize-
dekben mindenképpen, de minden bizonnyal már korábban is okot adott arra, hogy 
az „éneklők” rákérdezzenek minderre. Anélkül, hogy felszámolnák az alapokat. Lehet, 
persze, azt is; lehet lírát nem írni, lehet szakítani a személyességgel, a szólás kidolgo-
zottságával és megtervezettségével, vagy elhallgatni. Csakhogy a szembefordulásnak (a 
kétségbe vonásnak, a kétkedésnek, az önreflexiónak) számtalan formája van, és nem 
mindegyik jelent szükségképpen szakítást. Amit az előbb közbevetettél – az avantgárd 
ellenszegülésről – például sok változatában legalábbis bőven belül marad a közegen. 
Talán olykor csörömpöl, talán szokatlan, talán kihívó – de líra az is, egyszerűen és ha-
gyományosan szólva: sajátos szépségű költészet, a szerep megőrzésével (sőt gyakran a 
leghagyományosabb vátesz-költő eszményének megtartásával). Furcsa opera, érdekes 
hangok, sajátos felépítés – de opera.

Szó sincs ugyanis arról, hogy a költészet egészének kétségbevonása volna – mindig, 
mindenki számára, bármely körülmények között – a huszadik század óta a legfőbb tö-
rekvés. Nem; mindössze a bensőségesség, személyesség – és ennek révén, ezzel: a saját 
hangján megszólaló személy – válik kérdéssé. Ki vagyok én? Milyen jogon és milyen 
okból szólíthatlak meg? Egyetlen, osztatlan és oszthatatlan individuum vagyok-e – idő-
től és tértől függetlenül? Mi az én hangom, hogy tudlak – akarlak-e – beszélgetni veled 
közvetlenül – vagy tartsunk csak jó nagy távolságot, én a szöveg vagyok csak, amit írok, 
ne is kerülj hozzám közelebb?

A (huszadik) század második felének legjelentősebb költői így vagy úgy mind birkóz-
tak ezekkel a kérdésekkel. Csak hogy néhány – kiragadott – példát hozzak fel: Tandori 
Dezső – első köteteiben - roppant komoly átgondolásra hívott fel: ahol a szépség (a 
„dallam”) az átgondolás, a (soha nem teljes) megfejtés, a töprengés és belátás öröméből 
fakadt, és nem a „költői” megformálás hagyományos eszközei hordozták. Majd egy ideig 
a csaknem gáttalan, kontrollálatlan, locsi-fecsi duma utánzását idézte föl (remekül és 
nagyon is átgondoltan, persze), ahol a beszélő esendősége, kicsinysége, egyszerűsége, 
természetessége ragadhatta meg az olvasót. Volt, hogy afféle versíró gépezetnek álcázta 
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magát; s volt, hogy a rontás, a nem-helyes-helyesírás foglalkoztatta. Mindebben a nagy-
szerű költészetben végig ott volt az a kérdés, hogy mi módon szólhatunk egymáshoz: 
ki az, aki beszél, mit tudhat, mit tudhat átadni, és mit tudhat róla (ki az a „róla”?) 
olvasója. Petri György abban lelte kedvét, hogy megmutatta a „kehely” apró „repedé-
seit”, azt a pontot, amikor vagy ahol a csiszolt, lekerekített, a szépség jegyében fogant 
műben észrevehető válik az „anyaghiba”. Mert nem lehet – és nem is kell – mindent 
szépen, megformáltan, elemelten kimondani; mert szembejön a durva, kíméletlen és 
elég kellemetlen élet, s ezen dühöngeni vagy hangosan röhögni kell. Így Petrinél ezt az 
elkerülhetetlen szembesülést gyakran a groteszk jelzi (nem feltétlenül – amivel vádolni 
szokás – az obszcenitás, noha olykor ez is van, elég erős jelzés). Mint amikor az opera-
énekes odavágja a kottát, és kiabál egy jóízűt; vagy nevet egy jót önmagán, hogy hogyan 
képes lágy dallamokban szólni a legnagyobb fájdalomról. Vagy ott van Parti Nagy Lajos, 
aki alig láthatóan fintorog egyet – a nagy, klasszikus költészet szerelmese, mindent, ami 
hagyományunk, beépít a lírájába, de rögtön kacsint is egyet hozzá – tényleg vegyük 
mindezt halálosan komolyan? Mennyi a mesterségbeli rutin, mennyi a hagyomány általi 
megszentelés, mennyi a kikerülhetetlenül ránktestált örökség, mennyi a valódi érzelem 
és mennyi a kimódolt hatásvadászat a szent magyar költészetben? És mit tesz az, aki 
ezt közvetíti – simuljon bele? Kritikailag vizsgálja felül? Szabadulhat-e ebből, és kell-e 
szabadulnia?

Összegezve tehát az eddigieket, kedves Rudolf, az újabb magyar költészet (de nem 
biztos, hogy csak az újabb, és biztosan nem csak a magyar) egyik legfontosabb kérdése 
az: ki lehet-e bújni a megszólalás konvencionális módjai alól? Mik ezek a konvenci-
ók? Alkalmasak-e (még) arra, hogy személyesen, líraian beszéljen a költő olvasójához? 
Egyáltalán: mi ez a költő-szerep, miféle egyént kell képzelnünk (felépítenünk) a szöveg 
mögé? Ezekre a kérdésekre adnak sokan sokféle választ, ki egyértelműbbet, erősebbet, 
ki tétovábbat – anélkül, hogy felszámolni akarnák azt, ahonnan a problémák erednek, 
a költészetet magát. És mondani sem kell, hogy lírájuk nagysága nem a reflexió radika-
lizmusán múlik.

No, de Kántor Péterről kérdeztél, ezért volt ez a hosszúra nyúlt bevezető. Kántort én 
ebben a közegben helyezem el. Nem mindig gondoltam így – és az sem biztos, hogy egy 
idő múlva ugyanígy fogom gondolni… Kántort sok minden miatt lehet kedvelni, sok oka 
van annak, hogy a jelenkori költészet kiemelkedő alakja. Most úgy látom, ez az egyik: 
hogy szembenéz a konvencionalitás kérdésével, azzal, hogy mennyire „természetes” és 
mennyire csinált a költői megszólalás (kommunikáció), ki lehet-e kerülni a konvenciók 
(az „opera”) közegéből, vagy érdemes-e, kell-e. Rövidre fogva: Kántort – többek között, 
legalábbis legújabban, úgy látom - a beszélgetés foglalkoztatja, korábban mintha más 
kiutak, kibúvók, válaszok érdekelték volna.

Többször írtam Kántor Péterről ezekkel nem terhelnélek – csak felidézem, hogy 
mikor 1994-es (úristen, majdnem két évtizedes!) válogatott kötete, a Mentafű került 
a kezembe, az gondolkodtatott el, hogy sok vers vége valahogy furcsára, kisiklottra, 
grimaszosra sikeredik. Nem, szó sincs ügyetlenségről vagy tétovaságról; nagyon gondo-
san megtervezett és átgondolt gesztus ez, amit csak a legfelületesebb megközelítésben 
lehetne afféle „elidegenítő” effektusnak nevezni. Talán kicsit jobb az orosz formalisták 
szavát, a „defamiliarizációt”, az idegenné tevés, az otthonosságból történő kimozdítást 
emlegetni. (Tudtad, hogy Brecht éppen tőlük, az oroszoktól merítette – bonyolult köz-
vetítésekkel – a maga kategóriáját?) De már a régebbi versekben is ezt vélem felfedezni 
– hogy nincs lassúdad, harmonikus lekerekítés, hanem csak úgy végeszakad a versnek 
(csak úgy találomra: a Zagorszk vagy a Négykézláb zárlata például ilyen, nézd majd 
meg). Vagy ott Az én ablakom című „gyerekvers” vége:
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És mikor kinézek az ablakon
a pizsamakabátos szomszédot látom,
ő meg engem.

A poén az, hogy nincs poén. Nincs semmi különös, amit az ablakomból látnék, nincs 
nagy titok vagy nagy érdekesség – és ugyanígy van ezzel a szomszédom is, akit látok: ő 
meg engem lát. Ilyen egyszerű, titoktalan, de talán kicsit mulatságos az élet. Ez a poén, 
ide fut ki a kis vers: azt kell megtanulnunk, hogy ne várjunk mindig valami nagy, izgal-
mas dolgot. (Másfelől meg – milyen izgalmas tud lenni egy jégeső, egy romos falrészlet, 
egy esti beszélgetés!) S hogy mégis poén is legyen, ami mégsem poén: megírja, hogy 
nem tud írni – de a vers címe: Hurrá, írok! - , s így zárja: 

Csakhogy nekem nincs kedvem írni.
Hogy miért nincs kedvem írni? 
Hát ez az! Hát tudom is én?

Lemondó, kétségbeesett, tréfás vagy háborgó felkiáltás a vers végén – és, lám, még-
iscsak írva van mindez, ha nagyon költőietlenül, ha nagyon köznapi megfogalmazásban 
is, ha a versírás konvencióinak ellenszegülve is – de mégis vers íratott. Éppen erre kérdez 
rá a szöveg – meddig költészet mindez, vagy honnan kezdve az? Kell-e a stilizált tó-
nus, némi emelkedettség, keresett szavak, erős szerkesztettség? Úgy tudjuk, a vers (vagy 
minden szépirodalmi szöveg) valahogyan a vége felől válik érthetővé, beláthatóvá, úgy 
kapja meg a súlyát – és ha a vége kicsit furcsa? Hiányzik valami, vagy nincs érzékelhető 
lezárás, vagy nincs sokértelmű, hosszú mélázást lehetővé tevő kulcsszó, kulcsmondat, 
poén vagy visszakötés (például a szöveg elejéhez) – olyan konvenciók ezek, amelyeket 
szokás betartani. Ha másért nem, a hatás kedvéért; hogy érezze az olvasó, itt valami le-
zárult, befejeződött, innentől az övé a terep: értelmezhet, szabadjára engedheti fantázi-
áját és érzelmeit, akár elégedetlenségét. Hogy az olvasó beszélgetőtársa jelezze: a szöveg 
teljes egésszé, kerekké, megbonthatatlanná vált, nem lehet már semmit hozzátenni vagy 
elvenni belőle. Ha éppen ez a megállapodás sérül, az olvasó zavarba jön, esetleg egye-
nesen költőietlennek (ügyetlennek, elkapkodottnak, sutának, szabályszegőnek) tartja a 
verset; Kántor vállalja ezt, részint mert éppen ez érdekli (az „elrontottság” hatásmecha-
nizmusa), részint mert jobban izgatja a hétköznapi, a természetes, a magától adódó, 
mint a sok száz év alatt kidolgozott, megrögzült szabályok.

És nem is hagyja mindig a végére; olyan „költőietlen” – a mindennapi életben jócs-
kán elkoptatott, az újságok vagy a hirdetések nyelvéből származó, közhelyessé csiszolt – 
szókapcsolatok, fordulatok tarkítják (olykor: nyitják) a szövegeket, hogy néha már-már 
úgy érezzük: veszélyben az egész konstrukció, a határán járunk a költői megszólalásnak, 
bármikor lehuppanhatunk az „értéktelennek”, viseltesnek, túlságosan is otthonosnak te-
kintett hétköznapi beszéd terrénumára. Közben pedig az olvasó magán érzi Kántor csú-
fondáros-kérdő tekintetét: miért is ne? Miért ne tehetném meg? Mi, ki tiltja? Hát nem 
fér bele minden nyelvhasználat a költői világba – ha nekem éppen ez a költői világom?

Kántor – többek között – azt játssza, hogy nem is tudja, mi az a költészet. A költészet 
dícsérete című versben a magyar költészet nagy alakjait idézi meg, név nélkül, hányaveti, 
köznapi nyelven, egy-egy élettény említésével, utalva egy-egy sorukra vagy motívumuk-
ra; úgy tesz, mintha nem tudná: éppen ez nem a költészet. személyes sorsokkal és kira-
gadott sorokkal nem jutunk közelebb a lírához. De ez is valami – hogy tudjuk, mi nem 
az. Vegyük csak számba, mit mondanak róla (például: hogyan dicsérik), akár olyanok, 
akiknek semmi közük hozzá; hogy egy-egy félmondat vagy egy-egy élettörténet-darab-
ka hogyan, miért ragad meg mások fejében. Hátha ezzel is megyünk valamire.
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A kérdés ugyanis az, kedves Rudolf, mármint azon kérdések egyike, amelyek Kántort 
foglalkoztatják, hogy mi is egyáltalán a költészet. Kántor szenvedélyesen szereti a lírát, 
ha nyilvánosan megszólal (egészen a legutóbbi időkig), költészetben (lírában) halljuk a 
hangját. Ez a természetes közege. Sokat ír is költőkről, írókról (igaz, festőkről is), nem 
titkolja rajongását, bámulatát, elismerését, ha (nagy) költészetről esik szó. De – talán 
éppen ezért – sok-sok baja is van a költészettel; izgatja a megszokások mibenléte, a köz-
vetlen szólás lehetősége és lehetetlensége, az, hogy mi „megy át” a szövegben megkép-
ződött szerzőtől a mindig ismeretlen és nehezen kiszámítható (megbízhatatlan, értetlen, 
okoskodó) olvasóig – és hogy vajon hogyan kerülhet minél közelebb (vagy minél távo-
labb?) az, aki valóságosan megszólal, ahhoz, aki a versből hallatszik. Súlyos, bonyolult 
kérdések – és, hogy emlékeztessek a bevezetőben írottakra, ez az egész magyar költészet 
egyik központi problémája, a huszadik század második felétől mindenképpen.

Kántor fanyarsága tehát a költészetnek szól. Legyünk óvatosabbak: a költészetnek 
is, meg persze az egész életnek, kétkedő fintor a boldogság, a szerelem, az kommuni-
káció lehetőségének… és így tovább. De mivel Kántor mindenekelőtt költő, a kétely 
mindenekelőtt saját eszközeit, saját funkcióját és határait illeti. A legújabb Kántor – nem 
látványos, nem radikális változás, de (úgy látom) mégiscsak némi elmozdulás – nem 
a felfeslést keresi, nem azt a pontot, ahol a köznapi kibújik az emelkedett alól, nem az 
elvarratlanságot vagy azt a lukat, ahol valami váratlan, oda nem illő (vagy: nem illő) 
megmutatkozik. Hanem – ehelyett vagy emellett – a kicsi és a nagy különbségét vizs-
gálgatja, a nagyszabású és az apróság viszonyát és viszonylagosságát. Ahogyan a fen-
tebb idézett „gyerekversben” (és azóta is, számos Kántor-versben) megfigyelhettük: az 
említésre méltó, amit megörökítünk – reményeink szerint örökkévalóvá teszünk –, amit 
érdemes versbe foglalni, az lehet valami csekélység is, ami mellett a hétköznapokban 
elhaladnánk, ami – amúgy – akár érdektelen is lehetne; és ami megrázó, súlyos, nagy és 
meghatározó, az esetleg említetlenül vagy lefokozva kerülhet be a költészetbe. Van ebben 
– ha ismernéd, kedves Rudolf, azonnal éreznéd – valami a József Attila-i hagyományból: 
a kis dolgok iránti szeretetteljes, rokonszenvező, kíváncsi odafigyelésből, a mindennapi-
ság iránti érdeklődésből. De másrészt roppant eredeti és a költői konvenciókra rákérdező 
húzás is ez. Nem tudhatjuk, hogy amibe behatolunk, az valóban valami mélység-e, vagy 
elegendő-e megmaradnunk az elénk tárt felszínen; hogy azt fogadjuk-e el, hogy a köl-
tészetben mindennek nagy jelentősége, hátsó, rejtett értelme, súlya, mögöttes hálózata 
van – vagy pedig elegendő egy félmosollyal nyugtáznunk, hogy csak ennyi, amit most 
épp a tudomásunkra hoztak, s ránk van bízva, hogy ennél mélyebbre megyünk-e.

Írtam Kántor legutóbbi kötetéről is, ezzel sem terhelnének, kedves Rudolf, csak hadd 
osszam meg veled azt, mi jutott akkor a címről az eszembe. Ez a könyvecske a Köztünk 
maradjon címet viselte. Tudod, ezt akkor mondjuk, ha nem akarunk valamit közhírré 
tenni, csak személyesen, csakis hallgatónknak szánjuk, amit ezzel bevezetünk. Bizalmas 
közlés, de nem valami komoly titok azért – így megteremtünk némi cinkosságot, az 
összetartozás valamely fokát jelezzük, még ha csak alkalmilag is. A kötet címeként ez a 
kifejezés azt jelzi, hogy beszélgetünk (vagy beszélgetni fogunk): az egyik fél felhív egy 
valamelyest bizalmas társalgásra, de legalább hogy hallgatói legyünk – de nem ígéri, 
hogy beavat valami soha nem hallott dologba, hogy valami nagy, szent tudás birtokába 
juttat. Ironikus – már-már humoros – kettősség, hogy a minden olvasóhoz, s a lehető 
legtöbb emberhez eljuttatni kívánt közleményt a szerző (beszélő) mégis ezzel a bizal-
masságot sugárzó két szóval vezeti be – mintha csak magánbeszélgetés volna. 

Új verseiben Kántor éppen a beszélgetés efféle kettősségét (s még számos más jel-
legzetességét) vonja kérdőre. A költészet magánbeszéd-e, párbeszéd-e, nyilvános vagy 
négyszemközti-e? A hétköznapok idiómái felelnek-e meg a legjobban neki, vagy a köl-
tészet sajátságos hangja? Vagy nem minden költészet-e, nem válik-e költészetté, ha már 
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költői közegben (verseskötetben, versben, költő révén) mondatik ki? S amikor az olvasó 
afféle naivitást, ártatlanságot, értetlenséget, egyszerűséget fedez föl – vajon mi a teen-
dője? Mennyiben játék ez, s mennyiben egy Kántor Péternek nevezett személy saját 
hangja?

Látod, kedves Rudolf, én is csak kérdésekkel végzem, minden – ideiglenes, tétova, 
átmeneti – megállapításom ide fut ki. Jellemezhet ez engem is, de azt hiszem, a tárgyból, 
Kántor költészetéből fakad. Mert Kántor verseinek a beszélője az, aki kérdez (ha nem 
is grammatikailag), ő az, aki kérdéssé, problémává, feladattá teszi – többek között – a 
költői megszólalás egészét. És ha azt mondtam, hogy ezzel egy nagy és fontos vonulatba 
illeszkedik, akkor persze azt is hozzá kell tennem, hogy egészen egyedi, sajátos, érdekes 
módon; úgy ingatja meg (képzelt) tudásunkat, megszokásainkat, hiteinket és szabály-
követésünket, ahogyan más ezt nem teszi, és ezzel újraépítésre sarkall. Radikális, rom-
boló és dühödt megújítás helyett a csendes és mélyrehatoló rákérdezést választja. Kínos, 
bosszantó, cseles, zavarbaejtő – és erős, lenyűgöző, olykor megrázó, máskor mulattató. 
Hát – ezért gondolom Kántor Péter költészetét eredeti, izgalmas és jelentős költészetnek.

Ez mind én voltam egykor.
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várI györgy

„és nézik tovább a 
tengert”

Kétszer írtam idáig mindössze legkedvesebb költőim egyikéről, Kántor Péterről. Egy 
alkalommal egy sikerületlent, a másik alkalommal egy kicsit jobbat, mindkettő nyúl-
farknyi volt. Kántorról nagyon nehéz jót írni, éleset, pontosat, nehéz megragadni, felmu-
tatni a lényeget. Egész költészete arról beszél, hogy ilyennel kísérletezni merő ostobaság. 
Nincs lényeg, amiről azt hiszed, arról mindig kiderül végül, hogy teljesen mellékes. Ami 
nem baj, mert minden teljesen mellékes, pontosabban értelmetlen. És ez sem baj fel-
tétlenül. A történetek nem valamilyen cél felé futnak, a pillanatok jelentőségét nem a 
belőlük kirajzolódó irány adja meg. Hanem az, hogy egyáltalán vannak. Csak úgy, mi-
közben egyáltalán nem volna szükségszerű, hogy legyenek. Végül is minden további nél-
kül lehetne semmi se, de ez már túl mély és filozofikus, ennyit nem, ennyit sem állít ez a 
költészet. Csak figyel. Nem azzal a szikár és elszánt fegyelemmel, mint, mondjuk, Nemes 
Nagy Ágnes költészete, a legkevésbé sem úgy méri a téli éjszakát, mint birtokát a tulaj-
donosa, ebben végképp nem hisz. Amiben hisz, amit újra és újra megtapasztal, az éppen 
mindennek egyetemes véletlenszerűsége, verse pedig, a világ zenéje, e véletlenszerűség 
szabályosnak tűnő ritmusa. „És hiába, hogy egy csoportot alkotnak, / és hiába az álló 
nők, / aki itt csírázó terveket szimatol, az téved. / Aki azt hiszi, hogy majd megijednek, 
téved. Majd felállnak, akik ülnek, / és leülnek, akik állnak: ez elképzelhető. / És nézik 
tovább a tengert, mint egy moziban a mozit”. Akiket látunk, Eugene Boudin híres képén 
álldogálnak és üldögélnek, mi nézzük őket és ők nézik a tengert. Ez a kép – mint minden 
kép – kimetszi az időből, akiket elénk állít, belehelyezi őket – legalábbis Kántor versének 
meggyőző képleírásában – egy előzmény és folytatás nélküli, viszont örök pillanatba. Mit 
keresnek a székek a tengerparton? Mintha kiköltöztek volna e hangsúlyozottan polgári 
öltözetű hölgyek és urak a polgári életükből ide, a viharos tengerpartra, ahová akkurátu-
san kihozták a székeiket is, így a vers. Innen pedig nincs út vissza, ugyanis elszakadásuk 
véglegessé válásaként maguk is elkezdték a világot, az előttük lévő tengert művészi al-
kotásként: moziként szemlélni, éppen úgy, ahogy mi őket világukból végleg kiszakadva, 
tehát művészi alkotásként látjuk. A terv nélküli pillanatok visszatéréséből-ismétlődéséből 
összeálló ritmusként. Ez a kiszakadás adja Kántor verseinek a felismert véletlenszerű-
ség idegenségét és ez a ritmus (amelyet megérzékít a versek jó részének külső formája, 
verstechnikája) biztosít számukra egyfajta új otthonosságot. A vers maga, úgymond, ars 
poetica, afféle vallomás a saját művészetről Boudin képének leírásával, de amit valójá-
ban megmutat, ami valóban ars poeticává teszi, az ez a figyelem a végtelen hullámzás 
monoton mozijára, a tenger végtelen idegenségének – fenségességének – felismert ott-
honosságára. Ez az otthonosság nem számolja fel, csak szituálja az idegenséget. Végtére 
is itt akarnánk bármit is tervezni, itt, ahová ismeretlen céllal, ismeretlen okból érkezünk 
és ahonnan bekövetkeztéig ismeretlen időpontban, szándékainktól teljesen függetlenül 
kell távoznunk ismeretlen helyre, ha egyáltalán valahová. Élettörténetünk nem a mi-
énk, még a sajátunk sem, nemhogy másoké. Nem áll hatalmunkban rendelkeznünk 
az életünkkel, az, ahonnan van és ahová megy, bármi is legyen, végtelenül meghalad 
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bennünket, mint a tenger a parton állókat. Milyen tervekről, milyen birtokbavételről volna 
itt értelme beszélni? „Mi más az élet, mint apró halálok / gyöngyfüzére a meztelen nyakon, 
/ mely, ha körüléri a gyöngy, lecsuklik”, írja Kosztolányiról szóló hommage-versében. 
(Rokona ugyan Kosztolányinak, de belőle teljesen hiányzik az esztétizáló, körmönfont 
öntetszelgés. Szép Ernő éppen ezért közelibb, tán legközelibb rokona). A véletlenszerű-
ség tiszta szépsége, belekomponálva a tervezés linearitását felváltó ismétlődés körkörös-
ségébe, ez volna a költészet a szóban forgó ars poetica szerint, épp ez az, ami a versben 
történik, – nagyképűen szólva, egy másik híres képleírás nyelvét kölcsönvéve – ez az, 
ami előlép itt az el-nem rejtettségbe. A ritmusba komponált véletlenszerűség rendje a 
versben megtörténő igazság, ahogy a másik nagy Kántor ars poetica mondja Hendrick 
Avercamp képéről szólva: „Akár a csillagokkal teli ég, / ahol minden csillagnak helye 
van, / s mindent beleng valami lenni – szép”. 

 Kántor verseinek figyelme éppen arra irányul, hogy bármely szokásos, nagyképűen 
komolytalan terv – ambíció, karrier, történelmi szerep, leleplezés, megváltoztatás – idő-
felfogásából kiléptessen, hogy felváltsa ezt a madártávlatot egy közelibb perspektívára. 
Ez a léptékváltás a voltaképpeni figyelme. Aztán a kiszabadított, szemügyre vehető ké-
pet, festményt, arcot belehelyezi abba a ritmusba, amelyről fentebb beszéltünk és amely, 
mikor igazán megengedő ez a költészet, mégiscsak biztosít számunkra némi teret az 
időben. Például amikor rutinjaink rendjéből hirtelen kiválik egy mozdulat borotválkozás 
közben, amelyből apánk elevenedik meg:, hogy jóváhagyja, ahogy élünk: „Csíkokat 
húzok, ferde / barázdákat a szájig. / Jó lesz így? - Persze, persze, / csináld csak mindha-
lálig.” A költészet a rutin rendjében felismert öntudatlan emlékezet, ezt is Kántor Péter 
verseiből tanultam. És arról is, hogy egészen semmi és senki nem tud eltűnni a világ-
ból, ha eléggé odafigyelünk: „ Te voltál, te maradsz a győző, / a legokosabb, legjobb, 
legszebb. / A tanúk, akik esküdtek rád, / lassan-lassan eltünedeznek. // Voksát nem 
vonja senki vissza, / utol nem érsz, utol nem érlek. / Néha egy dunai uszályról / mintha 
integetnél öcsédnek”. A nemzedékek rendjéből kiesett Mihályka, a vers címzettje mintha 
végképp és nyomtalanul veszne el az időben röpke létének búcsúzkodó tanúival, nem 
lép nyomába senkinek és az ő nyomába sem lép senki („utol nem érsz, utol nem érlek”, 
a dunai uszályokról néha mintha visszaintegetne. Világos: a Duna a nemzedékek közti 
folytonosság metaforája, Kántor verseinek önértelmező óriásszimbóluma, az önmagába 
újra és újra megtérő idő ritmusa, amely képes – amolyan makacs kísértetként – Mihály-
kát is magába fogadni. Mind makacs kísértetek, persze, a Boudin által a parton felejtett 
hölgyek és urak vagy Avercamp korcsolyázói is. A kísérteties otthonosság, Mihálykáé és 
a többieké az, amiről beszélni szeretnék. A kisfiam még csak hét és fél hónapos, Zelket, 
Kántor másik fontos rokonát már énekeljük neki, mikor altatjuk: „este jó, este jó / este még-
is jó”. Ennek a versnek a kísérteties otthonossága vezetett be, alig idősebb koromban, 
a költészetbe egyáltalán, Kántor Péter versei a számomra legismerősebb, legbensősége-
sebb hangon, lírai anyanyelvem hangjain szólnak tehát. Egy alkalommal találkoztak is, 
összefutottak, mármint Kántor és Vince fiam, itt, Óbudán, a környékünkön, a sarkon. 
Én nem voltam ott, csak Vince mamája és nagymamája. A beszámolók szerint kedvel-
ni tűntek egymást. Összefutottak, véletlenül, ahogy kell. Ez megnyugtat most is, hogy 
visszagondolok rá: „Hát akkor jól van. / Valami értelme biztos van ennek. / Hát hogye! 
Hát persze! Valaki elmosolyodik. Valaki biccent”. 

v
á

r
i 

g
y

ö
r

g
y



23

bAzsányI sándor

„Azok a rémes, vörös 
nemiszervek!”

Avagy Kántor Péter és lucian Freud  
szükségszerû találkozása  
a képleírás boncasztalán

Hosszú utat tett meg a képleírás klasszikus műfajában járatos, pontosabban bejá-
ratos, oda rendszeresen bejáró Kántor Péter a tizenötödik századi Felsőrajnai Mester 
alkotásától, A paradicsomkertecskétől, amely az 1976-os kötet, a Kavics azonos című 
versének volt a tárgya, a 2012-es Köztünk maradjon négytételes kompozíciójáig, amely 
a néhány éve elhunyt brit festő (és Freud-unoka) márkajelzés-értékű nevét felhasználva 
viseli A Lucian Freud-albumból címet. Volt szó közben például Gulácsy, Uccello, Watteau, 
Van Gogh, a tizenkilencedik századi Eugéne Bodin vagy a tizenhetedik századi Hendrick 
Averkamp képeiről. Vagyis keletkezési idejüket és művészi jellegüket tekintve nagyon kü-
lönböző alkotásokról; mely látványos különbözőségeket persze áthidalja a Kántor-versek 
érzületi állandója: a mindenféle előfeltevéstől mentes vagy éppen mentesülő, mondhatni 
fenomenális rácsodálkozás – ámde anélkül, hogy a lenyűgözöttség élménye (valami-
féle krónikus költői kebelömlenyként) elnyomná az éppen adott kép sajátosságát, ér-
zelmileg és/vagy értelmileg maradéktalanul fel nem parcellázható idegenségét. Hiszen 
éppenhogy a rácsodálkozás költői munkája teszi lehetővé, hogy a már jól ismertben 
(netán meguntban vagy kiüresedettben), mondjuk a reneszánsz mester, Uccello Vadá-
szatában, felfedezzünk valami eddig jórészt ismeretlen minőséget, amelynek fényében: 
„… ki maradhatna itt közömbös? / Ki maradhatna ki ennyi jóból?!” Vagy hogy a na-
gyon, olykor kényelmetlenül idegenben ráismerjünk saját magunkra, a számunkra is-
merős (talán túlságosan is ismerős) jelzésekre; legyen szó akár az időben és kultúrában 
tőlünk igencsak távoli Felsőrajnai Mester kegyességi tárgyú művéről, akár a modern 
humanizmus emberképét megkérdőjelező expresszív-figuratív festészet képviselőjének 
(egyúttal – éppenséggel, de nem mellesleg – a huszadik század felforgató antropológiá-
ját döntően meghatározó Sigmund Freud utódjának) a képeiről. A Kántor-féle „Lucian 
Freud-albumba” válogatott képekről.

Ugyanakkor a költő eddigi döntéseihez képest is szokatlannak, szokatlanul erősnek 
tűnnek a négyrészes képleíráshoz választott festmények. Radnóti Sándor a 2012-es kö-
tetről írt kritikájában két irányból látja fontosnak ezeket a verseket. Egyfelől Kántort az 
ragadhatta meg a Freud-képekben, hogy a brit képzőművész és „társai – a Londoni 
Iskola festői – a nonfiguratív absztrakt fénykorában megőrizték a realista figuratív ha-
gyományt, s a párbeszédet a régi grand arttal. Ebben [Kántor] saját, formailag nem-újí-
tó költői természetére ismerhetett.” Másfelől meg „Freud test-ábrázolásának rendkívüli 
radikalizmusa vonzhatta, amelyben megszűnik a szemérmetlenség vagy a rútság értel-
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mezhetősége”. És ez a vonzalom megmutatkozik például Kántor egyik alkalmi szövegé-
ben is, amelyet Sigalit Landau videó-installációiról írt, többek között azok hol előtérbe 
állított, hol rejtett-stilizált erőszak-ábrázolásairól: „Landau nem pusztán elszenvedni 
akarja őket, hanem, ha jól értem, elébük menve kiprovokálni is, hogy megtörténjenek. 
Ezt mondják nekem a videók, minden retorika nélkül, egyszerre szenvedélyesen és sze-
mélytelenül, testek és tárgyak hol harmonikus, hol brutális át- meg átmozgatásával, 
körbeforgatásával, újra- és újrafogalmazásával. Ilyen zárt és ilyen nyitott a világ. Így kell 
játszani benne. Így lehet. És ha nem tévedek, talán még azt is mondja Landau, hogy ez 
szép. Vagy legalábbis: szép is.” Ahogyan a Kántorhoz közelálló Kosztolányi írja (a kora 
őszi pompát felvonultató halál pitvarában): „Jaj, minden oly szép, még a csúnya is…”

 Vagy ahogyan Lucian Freud egyik különleges modellje, az angol királynő mondja a 
Kántor-versfüzér nyitódarabjában (1. Lucian Freud lefesti a királynőt): „Azok a rémes, 
vörös nemiszervek!” Vagy ahogyan a záróvers fikciójában (4. Lucien Freud monológja a 
magára hagyott testről) maga a művész összegezi a képek testábrázolásának úgymond 
bölcseleti távlatait: „Mit is mondhatna erről? Őt a test / nemcsak úgy önmagában ér-
dekli, a látvány, / hogy szép-e vagy csúnya, persze az is, / hanem hogy mit mutat neki a 
test a létből, / mit tud a létezésről az anyag.” És túl a testiség tagadhatatlan („… persze 
az is…”) jelenlétén, a Freud-képek tényleg nem a testről szólnak, hanem a test létezé-
sének a titkáról, és így áttételesen vallanak a testet ábrázoló képek – testszerű képek 
– létezésének a titkáról is, meg persze a testet ábrázoló képek testét ábrázoló versek, a 
Kántor-versek, egyáltalán a vers, a költészet (mint olyan, és nem másmilyen) létezésének 
a titkáról. Többszörös érvénnyel idézhetjük tehát a Freudot idéző Radnótit: „»I want my 
paint to work as flesh.« Azt akarom, hogy a festményem úgy működjék, mint a hús…” 
És hozzáfűzhetjük még azt is, amit Proust regényfolyamának egyik író szereplője, az ön-
nön tehetségében és sikerességének érvényében kételkedő Bergotte mond Vermeer Delft 
látképe című festménye – és egyúttal saját pillanatokon belül bekövetkező halála – előtt 
állva: „A legutóbbi könyveim túlságosan ridegek, több rétegben kellett volna felvinni a 
festéket, minden egyes mondatot becsessé kellett volna tennem, olyanná, amilyen ez a 
kis, sárga faldarab.” (Jancsó Júlia fordítása) Micsoda? Több rétegben felvinni a festéket 
egy irodalmi szövegben? Olyan mondatokat írni, mint amilyen egy sárga festékfolt? 
Hogyan is lehetne összemérni a két eltérő művészeti forma anyagszerű valóságait, a fes-
tékfoltot és a mondatot? A festéket és a nyelvet? Hát úgy, ahogyan Kántor képleíró versei 
nyomán láthatjuk: tagadhatatlan testszerűségük révén. Ahogyan a nyelv síkján, egy-egy 
meghökkentőségében anyagszerű szóválasztás révén mintegy életre kelnek a kétszeresen 
is – először a festő, azután a költő által – ábrázolt testtájak; például az alábbi néhány 
sorban: „… és abbahagyni se tudta magát a test: kilógott / a karosszékből, lelógott a 
székről, le az ágyról, / kicsúszott szájából a nyelv, és szétnyíltak a combok, / s úgy tűnt, 
egy eddig ismeretlen nyelven fénylenek, / ágaskodnak, gunnyasztanak a mellek.” (3. 
Sue Tilley, Julie és Martin, a Bateman nővérek és a többiek – kiemelések: BS)

A modell (az első versbeli angol királynő) furcsállkodása és a festő (a negyedik vers-
beli Lucian Freud) magyarázata mintegy keretbe foglalja – nem csupán a közbülső két 
alkotást, hanem a négy versben megnyilvánuló testfelfogást, illetve testtapasztalatot is; 
és nem csupán az emberi test, hanem az emberi testet ábrázoló műalkotás testének a 
tapasztalatát; és nem csupán a festmény, hanem a költemény testének a tapasztalatát. 
Jelen esetben a festmény testére simuló költemény testének a tapasztalatát.

De a keretes szerkesztés figyelembevétele mellett úgy is olvashatjuk Kántor négyté-
teles művét, hogy az első darab fokozhatatlanul erős indításának képlete – modell (II. 
Erzsébet) vs. festő (Lucian Freud) – ismétlődik változatosan a rákövetkező két versben, 
először csak egyetlen (Frances Costelloe), majd azután több modell (Sue Tilley, Julie és 
Martin, a Bateman nővérek, Flóra) vonatkozásában, és végül maga a festő foglalja össze 
mindazt, amit (Kántor) fontosnak tart elmondani a „magára hagyott testről”.
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Vagyishogy ezek a képleíró versek nem is annyira leírják, mint inkább körülbeszélik a 
festményeket, amennyiben a festő és a modelljei – feltételezhető, lehetséges, elképzelt… 
– kapcsolatát firtatják. Mi több, a Lucian Freud-albumból határozottan szóvá teszi – és 
ez is lehetne egy újabb felosztási rend – az első megközelítésre aszimmetrikusnak tűnő 
helyzetet: a festő tekintetének kiszolgáltatott modell testi (és lelki) állapotát az első és 
második versben, illetve a mások teste ábrázolásának felelősségével szembesülő festő 
kérdéseit és kételyeit a harmadik és negyedik versben. Ebben az összefüggésben éppen-
séggel érdekes (vagy túl direkt?) lehetett volna szóra bírni az önnön portréját készítő 
Freudot – mint modellt és festőt. Merthogy Kántor Freud-verseiben mintha éppen a két 
oldal közötti hagyományos vagy megszokott szereposztás, a festő és az ő szándékának 
és akaratának (esetenként vágyának) kiszolgáltatott néma (esetenként meztelen) modell 
kettősének óhatatlanul hierarchikus képlete kérdőjeleződne meg, vagy legalábbis mutat-
kozna meg többféle alakban. 

Merthogy bárhogyan is tagoljuk Kántor négyrészes művét, egyvalami biztos: a festő 
és a modell kapcsolata nem gondolható/állítható be egyirányúan/egyoldalúan – akár 
az egyikük beszél az adott versben, akár a másikuk. Nézzük először a modell felől: 
„Öregasszony vagyok, és ez az öreg férfi / arra kért, hogy üljek modellt neki…”; (1. 
Lucian Freud lefesti… – kiemelések: BS) „… és szívesen beszélgetek magával, / így, 
ahogy tudok, hogy maga néz engem, / és én nem fordítom el a fejem (…) és gondoljon, 
amit akar, gondoljon bármit, / és én is, én is gondolok valamit.” (2. Frances Costelloe, 
2002) Kántor képleíró versei, azzal, hogy hangot adnak neki, határozottan kimozdít-
ják az adott modellt a hagyományosan (vagy megszokottan) néma és kiszolgáltatott 
helyzetéből, pontosabban felhívják a figyelmet a Freud-képeken már megtapasztalható 
kimozdítottság tényére. „Én nem vagyok Maya” – mondja az önmagát „öregasszony-
ként” meghatározó királynő; ami nemcsak arra vonatkozik, hogy ezúttal nem a modell 
érzéki szépsége számít, hanem arra is, hogy a modell (szépségétől vagy nem-szépségétől 
független) státusa sem fogható a híres Goya-kép pamlagon fekvő Mayáéhoz (akár a ru-
hás, akár a meztelen változatban). De nem azért, mert (nem akárkiről, hanem) az angol 
királynőről van szó. És persze nem is azért, mert egy (nem akármilyen) „öregasszonyt” 
nem igazán tekinthetünk a „szépség utáni vágy” tárgyának. Hanem azért, mert Freud-
nál – Kántor Freudjánál – a modell immár fel van szabadítva, és éppenhogy a festő által. 
Mely vizuális felszabadítottság költői párhuzama lesz, hogy az első két versben nem a 
képek festője vagy nézője, hanem azok modellje beszél magáról, modell voltáról, modell 
voltában is megnyilvánuló létéről, önnön testi (és lelki) létezéséről. És innen nézvést 
tényleg nincs lényegi különbség II. Erzsébet és Frances Costelloe között, legfeljebb annyi, 
hogy az egyikük „öregasszony”, a másikuk meg „egy lány a kerületből”. Mindkettőjük 
beszéde a magukat modellként megtapasztaló önértelmezés nyitottságába torkollik – a 
királynő esetében ráadásul (ezúttal akusztikai értelemben) megkoronázva a mindvégig 
rím nélküli vers formai csattanójával, a váratlanságában is szükségszerű páros rímmel: 
„… s mintha érezném, ahogy tapogatja, / gyúrja, simítja bőrömet az ecset. – / Na öreg-
lány, lássuk, mivé leszek!”

És míg a modellek a Kántor-versek révén végre beszélhetnek (vagy gondolkodhat-
nak, mely gondolatokat a költemények kihangosítják) saját magukról, addig a versek-
ben ábrázolt festő pusztán arra figyel, ahogyan „megnyílik előtte és vallani kezd a test” 
– és ennek előfeltétele, hogy kikapcsoljon mindent, ami nem testi: „Elaltatom – mondta 
vagy gondolta a férfi, / és már látta is, ahogy amaz nyitott szemmel alszik…” (3. Sue 
Tilley…) Végül is, ezekben a költeményekben kizárólag a nyelv valamilyen fokú közve-
tettsége révén kerülhetünk csak (valamivel) közelebb a test közvetlen tapasztalatához. 
Van, hogy Kántor a festő munkáját ábrázolja (3. Sue Tilley…); és van, hogy a festő maga 
beszél a munkájáról (4. Lucian Freud monológja…). De van, hogy a modell próbálkozik 
azzal, hogy esetleges szavak és szempontok segítségével adjon számot arról a többszörös, 
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legalább kétszeres idegenségről, amelyet a Freud-képek jelentenek – egyrészt a portré-
festészet hagyományán belül, másrészt a megértéselvű nyelvhasználat vonatkozásában. 
Így például az első vers királynője („öregasszonya”) mindvégig a saját nyelvi-szemléleti 
korlátjain belül marad, amennyiben: a „hírneves” festőről, mi több, a „híres nagyap-
ja híres unokájáról” beszél; a saját királyi „címére” hivatkozik; az „Őfelsége” formát 
használja saját magával kapcsolatban; a „szemében vadember” művészt „Mr. Freud”-
nak nevezi (óhatatlan áthallással a ’Dr. Freud’-ra); megütközéssel beszél Francis Bacon 
festészetéről („… de talán még mindig jobban járok vele, / mint Baconnal, ha ő kért 
volna fel.”); kifejezi idegenségét a Duchamp-féle gesztusokkal szemben („Talán bajszot 
fest nekem majd?”)… Ugyanakkor, a saját rendszerén belül, az alapos megrökönyö-
désre utaló felkiáltó mondatok huzatos vágányán mégiscsak eljut a Freud-képek testi 
lényegéig – az emberi testtől („Azok a rémes, vörös nemiszervek!”) az állaton át („… 
mint a kutyáik, amiket simogatnak!”) egészen a növényig („… keze, lába szétvetve, 
haja fagyökér…”), sőt a tárgyig („És a nő kétszer akkora, mint a vaságy!”). Hogy aztán 
rövid kérdő mondatokban összpontosuljon az idegenség átfogó tapasztalata: „Mit gon-
doljak minderről? Mit gondolhatok? / Valaki rémálma? Vagy ez a valóság? / Akárhogy 
is, hogy jövök én ehhez?” Ámde végül a modell (a királynő) csak eljut a művészet által 
kiprovokált nyitottság állapotába, amelynek felkiáltása játékosan-ironikusan visszaidézi 
a versnyitó „Öregasszony vagyok…” kijelentést: „Na öreglány, lássuk, mivé leszek!”

A „Lucian Freud-albumba” válogatott versek nagy bravúrja, hogy bennük a ko-
rábbi Kántor-művekből már jól ismert lírai énre/hangra jellemző csodálkozás szólama, 
demokratikusan átrajzolva az ábrázolt kétszereplős helyzet hagyományos hierarchiáját, 
hol a modell, hol a festő oldalán csendül fel – bizonyítva ezzel a már idézett Koszto-
lányi-költemény átfogó antropológiai igazságának érvényességét: „Miért csodálkozol, 
csodálatos?” Az utóbbi változatra lehet példa a versfüzér harmadik darabjában (3. Sue 
Tilley…) megszólaló festő, aki mintha Mándy költői prózájára emlékeztető hangfekvés-
ben adna számot egykori modelljeiről: „S emlékszel a Bateman nővérekre és Plutóra, a 
kutyára? (…) … de hogyan is felednénk, / soha, míg élünk, az elnyílt szájú, kék lábkör-
mű Flórát.” (kiemelések: BS)

A Freud-féle testtapasztalat Kántor-féle summázataként is olvasható záróvers (4. 
Lucian Freud monológja…) halmozott tagadásalakzata – „És senki nem illusztrál sem-
mit semmivel, / és senki nem magyarázza, amit maga sem ért.” – ugyanakkor csak 
beletorkollik végül a lefokozottságában is méltóságteljes emberi létezés (Pilinszkyt idéző) 
pőre pompájába, egyszerűségében megragadó szépségeseményébe: „Tájak: kifacsaro-
dott, elhagyatott testek, / egy pár levetett cipő, reggel, este.” Ez volna a test, magára 
hagyva, magára hagyottságában ábrázolva – egyrészt Lucian Freud képein, másrészt 
Kántor Péter „Lucian Freud-albumának” verseiben.

Ez mind én voltam egykor.
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Kölüs lAJos

lírai esszé a kavicsról 
és a világûrben lógásról, 

mint a hétköznapiság 
bélyegeirôl

„még mindig én vagyok a király, mert nálam van a korong”
Borges: A korong

Az a kis kavics, amibe kapaszkodva lógunk a világűrben, az minden: te, ő, a ház, 
a haza, a család, a barátok, az összes ideológia és teória, a versek – minden. Hol az 
egyik, hol a másik. És hol üresnek tűnik a tenyerünk, hol meg mintha az egész Földet 
nekünk kellene megtartanunk. Ami nem változik, az a világűrben lógás. Ez a helyzet, az 
én helyzetem is. Fő, hogy legyen egy kavics! Találd meg Te is a „kavicsodat”! – mondja 
Kántor Péter egy interjújában. Eszembe jut Bernard Venet szénkupaca. Mindig magával 
viszi kiállításaira. Az övé, más senkié. A szénkupac Kántornál kavics. Borges egyik no-
vellájának hőse, a király, kezében korongot tart. Ez az Odin korongja. Csak egy oldala 
van. A földön nincsen semmi más, aminek csak egy oldala volna. Amíg a kezemben van, 
én vagyok a király. Kántor időnként ellóg helyéről, a világűrben lóg. Verseket ír. Balkezes, 
de nem retten meg attól, hogy kirekeszthetik. 

A hétköznap, a hétköznapi élet fontos szerepet játszik Kántor életében és művei-
ben. Keresem azt a másik költőt, akiről ugyanazt mondhatom, Takács Zsuzsáról van 
szó. Két különböző korosztályhoz tartoznak ugyan, de kortársak, sőt, költészetileg 
egymás rokonai. Ezért nem csak Kántorról írok, párhuzamot vonok közöttük, mert 
úgy gondolom, most van itt az ideje, hogy kettejükről szóljak. Mindketten a valóság 
olyan síkját keresik és találják meg a hétköznapokban, a hétköznapi életben, amely a 
referenciákon túlmenően is érdekfeszítő lesz az olvasó számára, éppen a megformált-
ság és a meg nem formáltság látszata által. Kántor írja a Négykézláb-ban: Négykézláb 
valahogy őszintébben / bámul az ember. / Mintha. / Állva kicsit feszélyez a két / kezünk. 
/ Meg az a tudat, hogy föld gömbölyű. / Meg hasonlók. Takács Zsuzsa a szakralitás 
felől jut el a hétköznaphoz, a hétköznapi élethez. A rossz irány című versében így ír: 
Nem tudom kifejezni többé magamat. Isten összetört bennem mindent. Próbálok sza-
badulni egy tehertől, amit vinnem kellene. Kántornál a tér és idő átlátható, tükör lesz, 
az anya halála meg olyan emlék, amely a tárgyak széthordásából áll össze, mintha 
isten testét osztanák szét. Az időt a tárgyak tehermentesítik, állandóságot teremtenek 
és ismétlődést. Paradoxon, hogy mindkét alkotónál megfigyelhető, a hétköznapi élet 
nem redukált valóság, hanem éppen fordítva, a teljesség felé való lépés nyomán, a 
komplexitást megvalósítandó jönnek létre a művek. Kántor a TD-nek című versében 
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írja: Te reggel indulsz fél hét tájba / és fél hét tájban este én. / Sapka lesz mindkettőnk 
fején. / És hümgetsz majd és hümgetek.

Mind Kántor, mind Takács intellektuális alkotók, a saját szemszögükből nézett és 
látott világ nem lesz átláthatatlanná és át nem járhatóvá. Takács Zsuzsa Magány című 
versében írja: Van ami sosem múlik el, / Egy érzés, mi fogva tart. / Egy fájdalom, ami 
örök. / Egy gondolat, egy elvesztett emlék. Az egzisztenciális élet bizonytalansága mind-
két alkotónál megjelenik, reflektálnak ezen bizonytalanságra, de nem válnak ezáltal hi-
tehagyottá, nihilistává. Kántor Péter egyszerűségével hatol be a társadalmi lét bonyolult 
rendszerébe és viszonyaiba. Nem retten meg a látottakon és hallottakon. Edzett szívű, 
mindig vízen tartja a hullámok által ingadozó hajóját. Kántor írja az Egy este sárgáskék 
ég alatt-ban: Maradunk. Azok az útra kész csomagok / nem a mi csomagjaink. Azok a 
hajók / nem a mi hajóink, nem velünk szállnak vízre. / Ha legalább sírni tudna. Vagy 
kiabálna. / De csak ült a kihalt Duna-parton, / várta, hogy leszakadjon a sötét.

Határozottan és bizonytalanság terhesen ragadják meg a magány lehetőségeit, ma-
guk javára fordítva a lehetetlenséget is. Kántor írja a Názáreti emberben: Néhanap gon-
dolunk rá, / amikor piszkáljuk az orrunkat, / vagy a körmünket vágjuk / és mellészalad 
az olló /, vagy nézzük tévén, hogy ölik egymást. Önmagukat is teremtve, cserepenként 
és darabonként összerakva és szétszedve. Verseik partikulárisnak hatnak, de ez csak a 
látszat, a nyelv látszata, a mélyben azonosság van, a különbözőség azonossága és hite, 
hogy bármi is történik, ők egyben túlélők is, a folytonosság, a kontinuitás letéteményesei 
is. Takács írja Panasz című versében: Belecsorbul a bicskánk a megfaraghatatlan/ fába. 
Hüvelykünk tenyerünk alá- / fordul, vállköpenyünk  beszakad, az álló- / munkától re-
meg a lábunk. Ezt akartuk / – mondjuk. Kántor Az ősben így fogalmaz: Rakosgatsz. 
Rendezed a rendezhetetlent. / Minden szál szanaszét szállna. / Találsz valami jó rosszat. 
Rossz jót. / Találsz valamit, ami rád vall. Nem állítják, hogy nincs homály, hogy minden 
világos és érthető. Nem elszigetelődnek a mindennapi embertől, hanem a mindenna-
piság megteremtésével és vállalásával, az elmélyedés üres óráinak tétnélküliségével, a 
kisemmizettség bevallásával kötődést hoznak létre. Takács írja Sikátorok között című 
versében: Ismered azt az érzést, hogy érted / jönnek? Bár nincsenek kikötéseik, / hány 
kilót vihetsz, és nyugodtan / viselhetsz cipődben fűzőt. /

Takács közvetlensége látszat, nagyon is szemérmes és tartózkodó, de a hívószavak 
és a válaszok azonban ezt a teremtett határt átlépik, úgymond megfordítják az üzenet 
szándékoltságát, korlátozottságát. Kántor közvetlensége is intellektuális, de nála nem a 
látszat hordozza ezt a közvetlenséget, hanem ő maga, a falakat építi le, a múltra és a 
jövőre vonatkozóan is, háttérbe szorítva a szakralitást, amit viszont Takács él meg úgy, 
mint egy istenhívő és istent ihlető is. Kántor írja Összeáll című versében: Lateiner zon-
gorázik, / Piatigorsky a csellós, Heifetz hegedül: / mint egy 1965-ben készített kád víz, 
/ ami nem folyik el és ki se hűl. A végesség tudata olyan természetességgel jelenik meg 
verseikben, mintha nem is tudnának a halálról, csak az élet jelentené számukra a határt. 
Az életre lehet hivatkozni, mint élhetetlen helyzetre, a halálra azt mondani, hogy élhetet-
len helyzet, merész döntést kíván. Takács írja Emlékezz (Mamának) című versében: Én 
nem fogok a te kezedből inni, / én eldobom a rajtad-nőtt-virágot, / én nem fogok a földdel 
elvegyülni / édesen, rohadtan, tétovázón.

Kántor írja Amiről nem volt szó-ban: Hogy én maradok még, még maradok / elvanni 
a vanon, a nincseken, / s magamat mint a csörgőt csörgetem – / rabok legyünk? vagy 
legyünk szabadok? Takács és Kántor a tradíció mentén foghatók fel, és ebben elismerve, 
hogy a tradíció megújítói is, szellemtanilag biztosan. Felismerik, hogy egy megismerhető 
világban élnek, de ez a felismerhetőség sok esetben látszat is, és ezzel a látszattal mind-
ketten szembenéznek, küzdenek ellene, ne legyenek a meg nem ismerhetőség foglyai, 
ne szakadjanak el az élet, a hétköznapi élet homályától. A talajvesztést is átélik, de nem 
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válnak talajvesztett emberré. Szolidárisak az elesettekkel szemben, képesek más bőrébe 
bújni. „Az eső mindent megmosdat, / a nap mindent megszárít, / a madár mindent fel-
csipeget” írja Kántor Kavics című versében. Takács másként fogalmaz a Kutyák hörgése, 
vonítása című versében: Hadd harapjuk át a torkodat, takard ki magad! / vonítják. 
Vallató szemük éget, ropog / a máglya, a borzalomtól eretnek sipkaként / meredő, agyon-
zselézett hajad égnek áll.

Feloldják az oksági kapcsolatot, a mindennapi lét fogaskerekein lazítanak, nem egy-
ből indítják meg malmaikat, sejtve, valami olyasmi történt, amiről hírt kell adniuk a 
köznek és önmaguknak is. Kántor írja Egy régi költő születésnapjára: Ma olyan is van, 
/ ki otthonában rács mögött él. / Nem rab, nem őrült, éppen csak fél. Kimondják a lehe-
tetlent, és lehetetlenné válik a kimondhatót kimondani. Szembe néznek azzal a ténnyel, 
hogy életünk, a magyar valóság valahol különbözik a Lajtán túli vidék valóságától, és a 
lemaradás, az elmaradás sok esetben a hagyományban éli meg önmagát, és a változás 
nem jelent mindig tényleges változást is. Kántor a világűrbe lóg, miközben végig a földön 
jár-kel, Takács istennél időz, nem tudni, hol, de ő is a földön jár-kel, az elveszett istent 
keresve, Nem tudja, hogy mi egy térdeplőn / könyörgünk írja A figyelmes varjú-ban.

Keresik a tereket, amelyek áttekinthetőek, az időt, amely kimért, az otthonosságot, 
amely néha monoton és rutin hatja át, az ismétlődést, amely magában foglalja a teljes 
eseménytelenséget is. Tudják, hogy a megszokott, már-már rutinná váló élet egyúttal 
stabilizál is, a cselekvést tehermentesíti. Kántor Péter írja Mi kell a boldogsághoz című 
versében: „két ember, / egy üveg bor, / egy kis sajt / só, kenyér, / egy szoba, / ablak és ajtó, 
/ eső odakint, / hosszú szálú eső, / no meg persze cigaretta”. Világuk bejárható, hétköz-
napi élethez kötött, és egyéniségük által lesz komplexé, miközben maguk is redukálják 
a váratlan események összetettségét. Nem hiszik el, hogy az élet a maguk szemszögéből 
áttekinthetetlenné vált, de tudják, hogy bonyolult és differenciált viszonyok közegében 
élnek. Hétköznapi életük lényük egészét involválja. Kántor írja Borotválkozás című köl-
teményben: „Minden ismétlés benne: / az ígéret, a reggel, / az arc, a hab, a penge, / a 
végjáték a szesszel.” A lírai én a tükörben szemléli az arcát, saját maga ismétlését, és 
így merül fel benne a kérdés. „Ki vagy, te én? No lássam! / Miféle grimasz, kórlap? 
/ Távozz, kérlek alássan. / Jelentkezz újra holnap.” Gondolkozó-érző-cselekvő egész 
emberek, akik nem tagadják, hogy a hétköznap számukra a legkülönbözőbb, ellent-
mondásos mozzanatok kereszteződése. Saját testükben, önmagukban realizálják ezeket 
az ellentmondásokat. Takács írja A test imádásában: Mikor már búcsúzóul szeretkeztek, 
/ és nyitott szemmel figyelte a látványt, / kéjesen meg-megvonaglott, eltorzult / az arca, 
szinte sikoltozott az aktus / gyönyörétől. Arra törekszenek, hogy a meg nem ragadott, 
csak érzékileg tudomásul vett valóságtól annak leginkább adekvátabb fölfogásáig jussa-
nak el. A megismerhetetlen által indukált közérzetet átvilágíthassák.  

Takács és Kántor is az emlékezés nagymestere, a megőrzés központi tárgy és témája 
verseiknek. Kántor Levél anyámnak című versében írja: Drága anyám, / öt hónap telt 
el azóta, hogy utoljára láttalak, eközben / rendszeresen jártam és járok át a lakásba, 
öntözöm a növényeket, / nem nyúltam semmihez, kivéve a kis díványt a belső szobában, 
azt / rögtön levitettem az udvarra, és a helyébe egy üres szekrény került, / erről jut eszem-
be, hogy a ruháidat elvitte. Ez az emlékezés egyszerre személyes, személyhez kötött, de 
egyúttal az olvasó saját sorsára is ismerhet az általa olvasott szövegekben. Ez az elmesélt 
történelem, történet, család, gyerekkor olyan erővel jelenik mindkettő verseiben, szöve-
geiben, hogy az megfejthetetlen, liturgikus, toleráns, szabad is. Takács írja Maszk című 
versében: Egy-egy tökéletes arc, amelynek/ rabszolgája lennél. Csak el ne árulja / ma-
gát! A porcelán maszk mögött ne legyen / ragadozó száj. Képzeld, a megközelíthetetlen / 
szépséget látod. Adj Istennek hálát, hogy van. Leszámoltak mindenféle utópiával, verse-
ikkel nem a világot akarják megváltani és megváltoztatni, hiszen tudják, önmaguk sem 
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megválthatók, és saját bőrükből nem tudnak kibújni, bőrüket nem tudják levedleni, így 
azok, akik, bevállalva és nem elrejtve az elrejthetetlent. Kántor írja a Kikötő blues-ban: 
„Minden tengerpart örökutca / és minden örökutca nyár, / néha ősz van az örökutcán, / 
olyankor a nyár félreáll.”

Kántor és Takács helyükön vannak, csak az a kérdés, mit tekintünk helynek, a 
Hamvas által megfogalmazottak szerintit, vagy a hely hétköznapisága értelmében, ahol 
fejünket lehajtjuk, hogy aludhassunk. Emancipálódtak a hétköznapiság rabságából, 
szabadok és függetlenek. A vállukra rakott teher, hogy mit kezdenek szabadságukkal 
és hogyan élik meg a szabadság rabságát. Mert a rab szabadsága is más, és más a sza-
badság rabjának is lenni.

Itt negyvenéves elmúltam. Fotó: Szilágyi Lenke
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TAmásI orosz János

„gyere, beszéljük ezt 
meg, istenem”

Három éves lehettem, talán több, vagy kevesebb, tulajdonképpen személyesen nem 
is emlékszem a történetre. Csak elmesélték, néhányszor. Hogy volt egy plüssmackóm, le-
het, hogy szalma, akit kidobtam, menet közben, a vonat ablakából. Gyerek csinál ilyes-
mit, utána, persze, bömböl, a lehető legkegyetlenebbül, de nem sokáig maradt rá okom. 
Mert apám meghúzta a vészféket, leszállt, visszagyalogolt a mackóért, utána fizette, 
amit kellett, és mehetett a vonat. Én meg ölelhettem a macit. Egy gyerek csinál ilyesmit, 
mondtam; a történetet most Kántor Péter juttatta eszembe, új könyve egyik versével. 
„…Azért dobtad bele a Dunába ötévesen / a kedvenc mackódat, mert úgy érezted, hogy 
muszáj, / de a döbbent kérdésre, hogy miért, nem volt szavad. / Csak. Ennél többet nem 
tudtál mondani te se. / És vártad, hogy mi lesz, vártad, hogy túléled-e”” (Köztünk ma-
radjon) írja egy nagyon lényeges versben, meghatározónak is nevezhetnénk, annyira 
fontos mű, de hát a kortárs líra már mióta is alig meghatározó?

E szavakkal, mondatokkal kezdtem el Kántor Péter új verseinek észrevételezését az 
elmúlt év nyarán, az elkészült írás gyorsan felkerült a világhálóra, ma is rákereshe-
tő. Nincs okom elhagyni abból, ugyanakkor lényeges bővítésre szorul, gondolom most; 
olyan szempontok vitára bocsátására vállalkozva, amelyek talán jót tesznek az életmű 
elhelyezésének. S nem utolsósorban a kortárs költészetet is illik jobb színben feltüntetni. 
Magam legalábbis arra jutottam: még ha a történet, úgy fest, meg is reked a folyóiratok 
zárt világában, s ha úgy is tűnik, hogy a kortárs magyar poézis művelői szinte titkosabb 
társaságot alkotnak, mint a rózsakeresztesek; s a háborúik is mintha a rózsáké lenne, 
azon múlna ez a háború jövője, ha már idejött ez a virág a mondatomba. Vagy csak a 
tüskéje? Nem tudom. Az a lényeg, legyünk még komolyabbak, hogy Kántor Péter kötete 
talán nem az év legjelentősebb, legfontosabb munkája; születtek erősebbek, születtek 
ígéretesebbek; de hát költőnk az említett kategóriákat rég túlnőtte. Ő az, aki nem hoz 
megdöbbentő újat költészetünkbe, éppen csak szegényebbek lennénk, ha időről időre 
nem tárná elénk a kor versnaplóját, lírai lenyomatát annak, amit együtt, közösen élünk 
meg és át. Azt sem várja, hogy feltétlenül egyetértsünk vele, de hát az ember bizonyos 
szikár, markáns gondolatokkal nem igazán száll vitába. Nincs rá oka. 

Legfeljebb néha merül fel benne a pontosítás igénye. Mint most. Annak súlyozása 
például: ez a „háború” vajon összefügg-e, kiterjedéseiben, a manapság sokat emlegetett 
paradigma-váltással? Vagy legalábbis azzal, hogy ezt, ennek recepcióesztétikai megjele-
nését, a szükségesnél jobban túlhangsúlyozzuk? Valóban nem tudom, de úgy gondolom: 
épp Kántor kapcsán érdemes egy gondolatkísérletet tenni ennek irányába. Onnan indul-
va, folytatva a tűnődést, amire fentebb utaltam: ha mindenképp hasonlítgatunk, akkor 
születtek Kántorénál erőteljesebb, indulatosabb – s mint ilyenek: felhívóbb – munkák 
az utóbbi időkben. Általában véve: a kettőezer tízes évek kortárs lírája figyelemre méltó 
módon gazdagodott, megnyílt, úgy is mondhatnánk, szétáradt, s kezdi szétfeszíteni azt 
a zárt világot, amire fentebb utaltam; a folyóiratok, műhelyek egymásra figyelő, egyre 
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inkább olvasók nélkül maradó körét. Valami történt, ami mintegy csattanós válasz arra 
a kérdésre: beszélhetünk-e kiszélesedett, meghatározó paradigma-váltásról? 

Azt gondolom, nem, mert ugyan megszületett ennek jelenség-szintű kitapintható-
sága, kialakult sajátos recepciója is, ugyan-e gondolat összefoglaló téziseinek megha-
tározására igyekvő; ugyanakkor maga a költészet éppen hogy kezdi elhagyni az ennek 
alapjául szolgáló „stigmákat”: bizony, egyre keményebben követeli magának a képvi-
seleti elvet, a személyességet és a jelentés hordozásának igényességét. Úgy tűnik, olybá 
tűnik: mire kialakult korunkra a posztmodern irányzatot követő, annak módosulásaira 
épülő paradigma-váltás észrevételezése, recepciója, addigra annak főszereplői egészen 
más jusst követelnek maguknak. Erről tanúskodnak az utóbbi évek lírai jelentkezései, 
s ennek vélhető okaira – itt és most nagyon leegyszerűsített módon – két magyarázatot 
találhatunk. Két egymással összefüggő magatartás-megfigyelést. Mindkettő társadalmi 
jelenség. 

Az egyik: a határozottan megerősödött radikális-szélsőséges közbeszéd. Ez nem 
uralja el, nem szövi át teljesen – természetesen – hétköznapjainkat, ám letagadhatatlan, 
hogy már korántsem mint elszigetelt jelenségről kell beszélnünk ennek kapcsán. A másik: 
a hatalom, a politika ismét közvetlen úton definiálta véleményét a kultúráról, s amint 
az ilyen megnyilvánulások sikerülni szoktak, ismét hibás tételt állított fel, a „centrális 
erőtér” megfogalmazásával. Ilyen esetben az alkotóművészet – en block – azonnal ön-
definiálásba kezd, igyekszik saját helyzetét, szerepét, irányát, távolságát vagy közelségét 
mintegy megjeleníteni ezzel kapcsolatban; még az sem óhajt, általában és egyértelműen, 
„centrista” lenni, akit odaállítanak bizonyos elvárások, vagy maga a kor. Amit a dikta-
túrák idején is megpróbáltak, sokan, az a demokrácia világában – mellékmondatként 
idefűzve a kultúra, a művészet mindenkori belső szándékait is, hogy egyetlen irányba 
ható felelősség vezérli csupán, s ez a humanizmus – adekvát törekvéssé válik. 

Joggal merül fel, hogy mindez miért is tartozik Kántor Péter munkáinak értékelésé-
hez? S hogy egyáltalán – nem róla kellene itt beszélni? Nos, azt gondolom, a fenti sorok 
nagy részt róla szóltak, épp az ő szelíden határozott, konzekvensen felerősödő költői ha-
bitusa okán (is) fogalmazhatjuk, fogalmazhattuk meg véleményünket arról: ha történt 
is paradigma-váltás a posztmodern után és nyomán, az vajon milyen új vagy éppen 
hogy újra jelentkező, megfogalmazódó értékelvűséget takar? Nos, tényleg összefogla-
lóan: azt gondolom, ez a váltás inkább visszatalálás valahová; visszafoglalása annak, 
amit a magyar költészet nyelve jelent; még identitás-keresése is – ami jól érzékelhetően 
jelenik meg – a szó jelentésének hagyományait faggatja, önmagát kutatja; a fentebb 
említett kettős társadalmi hatás következtében, annak válasz-reakcióiban. Így s innen 
felfejtvén Kántor új könyvét – de életműve bármely szakaszát, ám erre most nem nyílik 
elegendő tér – szívszorítóan pontos definíciókat kapunk. És bizonyosságot. Mert nincs 
arra okunk, hogy kételkedjünk akár ebben a kijelentésében: „…korán sötétedik, és az 
ég mint egy viszkető vörös seb, / miközben barbárok grasszálnak és egy barbárvilágról 
dalolnak, / ahol mindenki barbár, aki nem velük grasszál. / De nem megyek bele a rész-
letekbe, untatna téged”. Versrészlet, korrajz, levél ez a halott édesanyának, de mások is 
beleolvashatnak; hiszen erre nem terjed ki a levéltitok. Beleolvashatnak, eltűnődhetnek, 
hogy, bizony, grasszálnak; és ki kit tekint annak, s velük tart-e, mindenáron, az a kor, 
ezé is, ahogyan minden megelőző és utóidő legfontosabb, szinte egyetlen kérdése. Mert 
az életminőséget ez dönti el, minden más okozhat szegénységet, „szegényebbséget” akár, 
de sohasem mindegy: hogyan éljük túl.

Vállalt, vagy kimért ócsítással.
Van úgy, hogy két rossz közül kell döntenünk, és azt a döntést sohasem oszthatjuk 

meg másokkal. De cipeljük, ameddig bírjuk, s a kor előbb-utóbb megfejti. Mert önma-
gára néz, a költő tekintetével, és ráébred mulasztásaira. Nézi a számolócédula tételeit, 
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igen, volt „fehérterror, fekete csütörtök, / az 1929-es világválság, / kínját lengette az égig 
Babits Mihály, / de persze nem nyert meghallgatást”. Stimmel, kipipálva. Mi volt még? 
„egy nap kiírták: Kutyáknak / és zsidóknak tilos a belépés”, úgy van, volt az a tábla, 
az interneten ma is licitálhatnál rá, na, nézzük tovább, „A lópokrócot / apám vette a 
jegygyűrűk árából”, egyezik, „visszajött apám a lópokróccal, / és rám maradt a szürke 
lópokróc”. S már itt is a hetvenes évek, az idő csigája csak úgy huss, „nem volt vízágyú, 
nem volt maró füstgáz, / nem vágtak gumibottal az arcunkba, / nem harsogott, nem sírt 
velünk az utca, / és mégis … nem voltak fölös illúzióink, // nem volt eldöngetés, csak 
melldöngetés, / csak ködbe vesző kicsi haldoklások”, bólintunk, hosszú-e vagy-e még, 
te cédulka, pislogunk? A szélrózsa is stimmel, „Az anyanyelvem volt az apanyelve, / de a 
műveit németül írta, / Fiuméban született cseh anyától, / és francia földön van a sírja”, ez 
speciel Ödön von Horváth emlékét idézi – de, ha elnagyoljuk a részleteket, akkor nagyon 
aprólékos képet kaphatunk nemzetünkről. Fut tovább tekintetünk, olvassuk, „Gyorsan 
levadászták a férfit, a nőt, / az apát a fiával, az anyát a lányával, / aztán gyerünk ágyba 
bújni, / tervezgetni tovább a szép jövőt”, a vers címe szerint ez a történet Tatárszentgyör-
gyöt idézi, tegyük hozzá, azt is, milyen súlyosan-elegánsan szép megoldás itt a költőtől a 
jelző helyes megválasztása, leesik-e, tűnődünk, mindegy. 

Hosszú a lista, na, ez itt, „mennek föl a Kálváriára – / látod magad előtt a képet, / 
hömpölyög a nép, meg-megáll, vár, / nem így képzelted az egészet” – nagy vers, de hát 
megint a kulturális beágyazottsága okán, egyfelől Pieter Brueghel festménye 1564-ből, 
másfelől Lech Majewski zseniális filmje (Malom és Kereszt), csoda mindkettő, immár 
mindhárom, de a Háromkirályok megidézése is. Az ajánlás szerint Asszonyi Tamás „di-
csérete”, de a szövegben jóval tágabbak a dimenziók, ha akarjuk, köthetjük az etalon-
hoz, ha nem, akkor itt az újabb mottója a már említetteknek: „- No és miféle jövőre 
vártok? – / megszoktuk már, hogy gúnyolódnak. / – A jövő úgyis eljön – mondták –, / 
s mindig ugyanaz: mára holnap”. És lassan, nagyon lassan legördül a számolócédula, 
minden tétel kipipálva, ám tudjuk, ez csak az eddigi fogyasztás, hol van még a vége, 
s hát hitel egyenlő alma, ezt is tudjuk, ha rosszul is. Végül már összefutnak a sorok 
bennünk, „ne mondd nekem, hogy sose mondtam, / van jó és rossz, igen, van!”, de hát 
(nincs de, persze, és mégis, innen kellene, ha kellene), hogy „amikor azt hazudták, hogy 
az igazság nevében, / amikor elfordították a fejüket vezényszóra, / és másról kezdtek 
beszélni”, no, ezt a játékot azért mindenki, ugye, és senki „Nem tudta pontosan, mi van 
a zsákban, / s ha mindent kiborítana, hogy lássa egyben, / akkor se tudná. – Csak ami 
kell, csak azt! – / azt kipakolja majd, hogy el ne vesszen”. Nagyban ment a felaprózó 
játék, „Gyere, beszéljük ezt meg. Kezdjük el”, idézem a költőt, s hát ott a folytatás: „De 
hogyan? Hogyan kezdjük el?”.  Csak úgy lehet, ahogyan Kántor Péter próbálja; igen, ott 
és vele kell kezdenünk. „Gyere, beszéljük ezt meg, istenem”.

Mielőtt összezárjuk a kötet lapjait, hogy majd este ismét rálapozzunk, s még nagyon 
sokszor, említsük meg azt is: volt, van ennek a kötetnek egy érdekes kísérőjelensége. 
Ami vagy észrevétlen maradt, vagy csak nem találkoztam ennek említésével – rám min-
denesetre mély benyomást gyakorolt. Pedig maga a szituáció tudván tudott: ismerjük 
a kortárs recepcióból, az egymást megszólító közlésekből Kántor Péter és Kemény Ist-
ván alkotói barátságának mélységét. Érdekes jelzése ezen összekapaszkodásnak kettő-
jük egymást frissen követő új könyveinek intertextuálisan felfedezhető kapcsolódása. 
Kemény verseinek „háttérzajaiban” felismerni véljük Kántor Péter múlt évi kötetének 
(Köztünk maradjon) akkordjait; talán ösztönös, talán tudatos „privát játék” ez kettőjük 
között, nehéz lenne eldönteni. Akár egyfajta szofisztikált rejtjelkulcsként is felfoghatjuk 
azt, ahogy Kemény Albrecht Altdorfer, míg Kántor Pieter Brueghel festményét idézi elénk; 
középkori kortársak olyan munkáit, melyeken mindkét festő a hátterek plasztikusságát 
hangsúlyozta, s meglehet: kortárs költőink is így jeleztek, utaltak valamire. De rávél-
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hetünk szorosabb összhangzásra, „Ne mondd nekem, hogy sose mondtam” (Vízjelek) 
olvashatjuk Kántornál, „Te megmondtad, hogy ilyenek ezek” (A Kossuth téren), írja Ke-
mény, itt természetesen nem a szavak egybecsengésére kell felfigyelnünk, hanem a közös 
gondolat asszonáncára. „….meguntam, hogy hallgat az Isten” (A Királynál), szól így 
Kemény, s Kántor is a távol maradottnak tesz szemrehányást, nógatva: „Gyere, beszéljük 
ezt meg, istenem”. S említsünk a sok gondolatrímből még egy utolsót. „Az iskolában 
okos kamasz lányok / nem hiszik el a holokausztot” (Midlife Crisis), rögzíti tényszerűen 
Kemény, s e kép előzménye-következménye Kántornál így jelentkezik: „visszhangzanak 
a múltból rossz emlékű nóták, / s ami szégyen volt, nem szégyen megint – / marad-e még 
esélyem megtanulni élni?” (Megtanulni élni – III). Persze, mondhatjuk, a kor egyetemes 
kihívására reagálnak, természetes hasonlósággal, ám mégis – ennek felismerése kicsi 
többletet ad az élményhez, a fájdalmával is enyhítő, versolvasói örömet okozó érzéshez.

Csöndes, köztünk maradós kötet hát ez. Elmond, összegez, kiegészít, mert mindig 
vannak fejlemények, nem újak, csak annak mondják őket, mert úgy talán könnyebb, 
gondolják, csak hát attól mindig nehezebb lesz. Ahogyan a magyar líra is, Kántor Péter 
életművével. Súlyos, mély, mint az éjszaka, ahová egyszer rég kiröpült egy játékmackó, 
sivított a szerelvény, valaki kilépett abból, és megkereste, hogy távozzon a sírás; hon-
nan tudta volna, hogy csak elmélyíti, hogy rám marad, csak elrejti azt, oda, ahonnan 
majd sokkal később feltör, mint teszik azt általában a hiábavalóságok. S zuhannak a 
játékmackók, bele a Dunába, elsüllyednek, nem bírnak azzal a hullámok, süllyednek, 
mint kövek; süllyednek, mint belénk a versek sorai. És eltelik az élet, de készülődnek az 
új napok, amíg van dolgunk velük, addig számoljuk is őket, „És közben összeállt ez a 
kötet is. Köztünk maradjon”. Persze, a sorrend nem változik: végül mi számláltatunk ki. 
(Kántor Péter: Köztünk maradjon. Magvető Kiadó, 2012). 

A hómezők lovagjai: radnótis osztálytársaimmal, 
Szilágyi Ákossal és Nagy Lacival valahol a Börzsönyben.
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mándy sTeFánIA 
(Budapest, 1918. november 3. – 2001. július 7.)

Költő, művészettörténész. 1936-tól a Pázmány Péter Tudományegyetem művészettör-
ténet, pedagógia és pszichológia szakos hallgatója. 1941-ben pedagógiából doktorált. 
1937-ben megismerkedik Vajda Lajossal és szentendrei körével. Költőként 1939-ben 
debütált a Szép Szóban. A negyvenes évek elejétől Szabó Lajos tanítványa. A zsidótör-
vények miatt nem kaphatott állást, lakásán tartott művészettörténeti tanfolyamokat, 
melyeket a háború után is folytatott néhány évig. 1944-ben munkaszolgálatos, majd 
Auschwitzba deportálják. A liebaui lágerből 1945 májusában tért haza. Ugyanez év 
nyarán Szabó Lajoson keresztül megismerkedik Tábor Bélával, akihez szeptemberben 
feleségül megy. 1945-49 közt Prohászka Lajos mellett a PPTE BTK pedagógiai tanszé-
kén proszeminárium-vezető. 1945-ben az Európai Iskola egyik alapítója. 1945-47-ben 
részt vesz Hamvas Béla, Szabó Lajos és Tábor Béla Haris közi lakásukon folytatott ún. 
Csütörtöki Beszélgetésein és a tágabb körű vitákon, verseket publikál a Magyar Nemzet, 
az Újhold és a Válasz hasábjain. 1949-től férjével együtt másfél évtizedig kizárólag, 
később döntően műfordításból tartja fenn magát és két gyermekét. Az ’50-es évek elején 
kizárják az Írószövetségből, 1990-ben veszik csak vissza. A hatvanas évek közepétől 
vezetőszerepet vállal a modern magyar művészet újraélesztésében: előadásokat tart, 
katalógusokat, tanulmányokat és könyveket ír, csoportos és egyéni kiállításokat szervez, 
nyit meg. Ekkortól gyerekköltőként és -íróként is publikál. 1965-ben a Móra Ferenc, 
1984-ben a Corvina Kiadótól kap nívódíjat. Versei a nyolcvanas évek végéig – egy-
két kivétellel – csak Párizsban, a Magyar Műhelynél jelenhetnek meg. A rendszerváltás 
után két magyarországi verseskötete is napvilágot lát, folyamatosan publikál számos 
folyóiratban, antológiákban. 1993-as kötetére IRAT-díjat, 2001-ben József Attila-díjat 
kapott. 1994-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztjével tüntették ki. 

mándy steFánia kötetei

Verseskötetek
A lélek lép, lebben sután. Bp. 1941. Officina
A kés, a kéz, a hal. Párizs. 1970. Magyar Műhely.
Az ellopott történelem. Versek 1944–1992. Bp. 1992.
Scintilla. Bp. 1999. Széphalom.

Gyermekvers-kötetek
Ikrek könyve. Bp. 1964. Móra.
A cinóberpiros madár. Bp. 1965. Móra.
Eszterlánci tánc. Bp. 1973. Móra.
Mindenki lót, mindenki fut. Bp. 1979. Móra.
Játékzivatar. Bp. 1987. Móra.

Művészettörténeti könyvek
Az Európai Iskola és előzményei. Bp. 1962. K. n.
Vajda Lajos. Bp. 1964. Képzőművészeti Alap.
Balint. Paris-Bruges. 1967. Desclée De Brouwer.
Vajda Lajos. Bp. 1983. Corvina.

Pedagógia
A gyermek a magyar regényirodalomban. Bp. 1941. K. n.
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mándy sTeFánIA

név
ki kétszer nem lépsz egy imába
ki megfejted a kínba mértet
láttalak-e a mindig mában
vagy tudtam-e a most miértet?
ki nem tekinted veszve rangom
hogy árnyék nő hol nagy világ van
fekete kép fekete kontúr
busman vakultan ragyogásban
nem mérhette senki a másban
ki rajzolhatná égre falra
a mérték méretlen hatalma
itt szegezett le tűz örökre
nevét nem mondja semmi ember
nevét nem mondja semmi isten
a név mondja     legyen ki nincsen

a rejtôzônek
a nagy kísérlet még váratni látszik
nap hónap év     csak üres óraszámlap
mérhetetlen gombolyag egy élet
ha nem halad a lélek mutatója
egymást bámulják szélek körbejártan
mert visszatérni nincs száj ami mondja
úttalan úton hömpölygő homály
egy mondatlan szó rejtelmes kalandja
királykártyákon látható derékig
a titkos arc mint bújt festett szemekbe
bárha lóháton fenn vonulna végig
s emelve választott tágas szép teredbe
mert jól tudod    nem lapra kártyajáték
az egész élet lombpompája  vár még
egyetlen dallam     rejtjelek helyett
– kis fel le semmiségük fény vagy árnyék –
a nagy napóra ragyogjon neked
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Tábor ádám

mándy stefánia  
költôi pályája 

Korának történelmi és irodalmi erôterében

Anyám, Mándy Stefánia kora diákkorától költőnek készült; már akkor rendszere-
sen írt verset. Ugyancsak egész fiatalon megragadta a képzőművészet, ez a szenvedély 
tette művészettörténésszé. Emellett komoly filozófiai, pszichológiai és pedagógiai érdek-
lődés is vezette. Egyetemi tanulmányai, a vezető modern magyar képzőművészekkel 
kötött barátságai és folyamatos művészettörténészi-műkritikusi munkássága valamint 
a posztfilozófus Szabó Lajos hatása és a rajta keresztül megismert Tábor Bélával kötött 
házassága meghatározta és elmélyítette szellemi alapállását, megtermékenyítette és el-
mélyítette költészetét. Szellemi közösségét – néhány kivételt leszámítva – nem írók-köl-
tők, hanem spirituális gondolkodók és avantgárd képzőművészek körében találta meg. 
A fordulat évétől, ’48-tól a hatvanas évek elejéig minden nyilvános szellemi tevékeny-
ségi körében teljesen margóra, sőt, azon kívül szorult. A hatvanas évek elejétől azután 
művészettörténészként és gyerekköltőként fokozatosan egyre több tere nyílt. Költészete 
azonban 1987-89-ig a „harmadik T”, a tiltott kategóriájába tartozott. A tiltás vasfüggö-
nyén csak néha nyílt egy-egy versnyi, még ritkábban és később költészetére valamilyen 
nyilvános reflexiónyi ablak. Tágabb és szűkebb közösségköreinek – Közép-Európának, 
a magyarságnak, a zsidóságnak és szellemi-baráti körének – valamint saját költői pá-
lyájának sorsára egyaránt utalt 1992-ben, majd’ 75 éves korában megjelent első jelentős 
magyarországi kötetének címválasztásával: Az ellopott történelem.

Pedig sorsa és pályája – bár történelmileg már baljós csillagzat alatt, a két világ-
háború között – boldog mikro- és ígéretes kulturális közegben indult. Jelképes, hogy 
az első háború utolsó napjaiban, Magyarország végzetes veresége, de egyben kiúttal 
bíztató polgári forradalma első napjaiban, 1918. november 5-én született, magyar zsidó 
nagypolgári családban. Édesapja dr. Mándy István sikeres, jónevű ügyvéd, édesanyját, 
Temesváry Blankát fiatalon komoly zongorista-tehetségnek tartották. A zene iránti kü-
lönleges szeretetét tőle örökölte. Bár Budán született, a nővérével, Marianne-nal együtt 
négytagú család már kora gyerekkorától Pestre költözött, a Belvárosba: előbb a Sas utca 
környékére, majd a ’30-as évek első felében a Haris köz 5.-be. Itt, egy harmadik emeleti 
lakásban élt azután Mándy Stefánia egész életében. A Haris köz 5. 1944-ben csillagos 
ház lett, így csodával határos módon a legtöbb tárgy, dokumentum, könyvei, kéziratai 
megmaradtak. (Kivéve Weöres Sándor leveleit, amelyeket akkora becsben tartott, hogy 
külön biztonságba helyezte másutt, ahol – egyetlen Weöres kalligrafikus írásával meg-
címzett üres boríték híján – mind elvesztek...) Szülei – a nyilasuralom alatt a Weiss Alice 
Kórházban való bujkálás időszakát leszámítva – a lakásukban maradhattak. Mándy 
Stefánia is ide térhetett vissza a náci lágerekből. Apja már a náciktól való megszabadulás 
után, de még hazatérte előtt meghalt szívrohamban. Ettől kezdve három évtizedig több-
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szörös társbérletben lakott anyjával, 1945 őszétől férjével, majd velem és húgommal, 
eszterrel. 

Mándy Stefánia tehát Pesten lakott; a Szemere utcai leányiskolába, majd a Ráskai 
Lea Leányliceumba járt, ahol végig jeles tanulóként kitüntetéssel érettségizett 1936-
ban. Mégsem volt tipikus pesti gyerek és fiatal lány. 22 éven keresztül ugyanis minden 
év májusától októberéig Szentendrén, az Ulcisia köz 3. sz. alatti házukban és a hozzá 
tartozó hatalmas kertben élhetett. Szentendrén érték az életét meghatározó, sorsdöntő 
alapélmények. „Egyetlen kert volt a gyerekkor, öntudatlan érlelődés kora” – írja Szent-
endrére emlékezni című önéletrajzi esszéjében. A kert, a nap, a természet később is alap-
vető lételeme maradt, szellemileg-lelkileg-testileg egyaránt mindig felfrissítette. Ezért 
vitte el még a legnehezebb ötvenes években is családját minden nyáron egy hónapra 
a Szabadság- vagy a Széchenyi hegyre, avagy Budakeszire; főleg ezért mentek fél év-
századdal később apámmal évente ugyancsak egy hónapra a szigligeti Alkotóházba is. 
A kert mellett a másik alapélmény a csodás szerb kisváros, girbegurba utcácskáival, hét 
templomtornyával, Dunapartjával, környező dombjaival. Kertjüket egyik végén a régi 
szerb temető, a másikon barokk szerb templom határolta. Ez már a harmadik alapél-
mény: a hitek, vallások testvériségének alapélménye. A zsidó ünnepeket példaképénél, 
anyai nagyapjáéknál kisgyerekkorától átélő hívő lány szívében helyet kap az ortodox 
keresztény ünnepek és ikonosztázok pompája is. A negyedik a legfontosabb barátságok 
szövődése: Vajda Lajossal és Júliával, Bálint Endrével és az ő későbbi feleségével, Júlia 
nővérével, Richter Irinával. Hozzájuk 1937-ben, a szintén szentendrei festőként meg-
ismert Szántó Piroskán keresztül jutott el az elsőéves művészettörténész-hallgató. Az 
ötödik sorsmeghatározó élmény pedig, hogy Vajdáékon keresztül találkozott szellemi 
mestereivel: Vajda barátjával, Szabó Lajossal, őáltala pedig férjével, Tábor Bélával.

Legutolsó éveiben tíz meghatározó név köré tervezte szellemi önfejlődését felidé-
ző memoárját, amit azonban már nem volt ereje megírni. A tíz név (a személyes vagy 
levélbeni megismerkedés kronológiai sorrendjében): Temesváry Rezső, Vajda Lajos, Pro-
hászka Lajos, K. Havas Géza, Szabó Lajos, Füst Milán, Weöres Sándor, Tábor Béla, 
Fülep Lajos, Kassák Lajos. Érzelmileg szorosan kötődött családjához: szüleihez, nővé-
réhez (majd annak családjához is), szellemi érésében, továbbfejlődésében, egész alkotó 
létében viszont a személyesen is (meg)ismert mesterek és a nemzedéktárs-barátok a 
meghatározóak. „Fiatal korban kettéválik az ember számára a világ. Vannak a felnőt-
tek – vagyis a családdal azonos szféra – és van a baráti kör, a velünk egyívásúak [...] 
Alkotókra gondolok itt, vérbeli intellektüelekre...” – írja visszaemlékezésében.1 Ugyan-
akkor mégiscsak van átjárás a két csoport között: mindjárt a legelső mester,  nagyapja, 
Temesváry Rezső személyében, aki vezető szülész-nőgyógyász, az Oszágos Anya- és Cse-
csemővédő Egyesület megalapítója, széles látókörű, sok nyelven olvasó és beszélő huma-
nista polgár, az egyetemes kultúra, azon belül különösen a képzőművészet és az itáliai 
kultúra nagy ismerője és rajongója: igazi paterfamilias volt. Ő volt a kamaszlány Mán-
dy Stefánia kulturális iránytűje-mentora, ő támogatta az elsőéves egyetemista 1937-es 
észak-olaszországi tanulmányútját. (Rokon és költészetének lelkes híve volt egyszerre 
másodnagybátyja, Auer Pál is – fiatalon Avar Pál néven maga is publikált verseket és 
műfordításokat –, a frankhamisítási ügyben a francia állam jogi képviselője, 1945-47 
között, lemondásáig és emigrációjáig Magyarország párizsi nagykövete, aki 1956 után 
Párizsból anyám disszidált barátai számára készséges pártfogó segítséget nyújtott. És 
egy személyben volt rokon és vele „egyívású alkotó” másodunokahúga, Márkus Anna, 
tanítványa privát műtörténeti szemináriumain, az ’56 után szintén Párizsban letelepe-
dett nagyszerű neves festő, Anna Mark.)

1 mándy Stefánia: Hány hét a világ? in József Attila és a Szép Szó, Lapkiadó, Bp., 1987, 64.
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Húsz éves korától vitte be évente két-háromszor új verseit a Szép Szó szerkesztő-
ségébe, ahol egyebek közt a költőnőre talán legnagyobb hatást gyakorló Rilke kiváló 
ismerője, K. Havas Géza olvasta, dícsérte és bírálta azokat; 1939-ben e lap hasábjain 
debütált Te című dalával. Szerepelt verse a Delta Almanachban is. A Szép Szó köréből 
jóban volt még a Szentendrénél nagyon fiatalon – egy fuldokló lány után ugorva – a 
Dunába fulladt Nemes Györggyel, a Szép Szó és a Nagyon fáj című József Attila-kötet 
címlap-tervezőjével, az Officina grafikusával.

1936-tól a Pázmány Péter Tudományegyetem művészettörténet valamint pedagó-
gia és pszichológia szakos hallgatója. Főszakja helyett – tanára, Hekler Antal halála 
miatt – végül pedagógiából doktorált 1941-ben summa cum laude dr. Prohászka La-
josnál, aki ’45 után maga mellé vette proszeminárium-vezetőnek. Már disszertációjának 
címében és témájában – A gyermek a magyar regényirodalomban – is összekapcsolódik 
irodalom és pedagógia, és készülődik a későbbi gyerekíró.

Ugyanebben az évben jelenik meg első verseskötete az Officinánál A lélek lép, leb-
ben sután címmel. K. Havas Géza bemutatta az ifjú költőnőt atyai barátjának, Füst 
Milánnak, aki a tervezett kötet kéziratát még a megjelenés előtt alaposan végigolvasta 
és széljegyzetelte. 1945-ben, meghallva, hogy hazaérkezett, üzent érte, hogy látogassa 
meg. Bár mindkettejük idejét lefoglalta a következő két-három intenzív év, ekkoriban 
újra többször találkoztak. A ritkásabb kontaktus később is megmaradt; egy 1964-es 
rövid levélben például Füst megköszönte a számára küldött Vajda Lajos-kismonográfiát. 

Az első kötetet – inkább füzetet – ígéretes indulásként fogadták; írt róla K. Havas és 
Csömöri József. Az alig öt évvel idősebb, de már joggal mesterként tisztelt Weöres Sándor 
egy Várkonyi Nándornak fiatal költőket figyelmébe ajánló pár évvvel későbbi levelében 
Darázs Endre, Szabó Ede, „a 19 éves Juhász Ferenc” és mások mellett a „kb. 25 éves 
kiváló költőnő”2 nevét is felsorolja. 

A zsidótörvények miatt egyetemi állást nem kaphatott. Lakásán tartott – lapokban 
is meghirdetett – művészettörténeti tanfolyamokat (ezeket a ’44-’45-ös kényszerszünet 
után a háború után is folytatta néhány évig). A negyvenes évek elején Szabó Lajos lett 
szellemi mestere: eljárt szintén lakáson tartott filozófiai szemináriumára, sokat beszél-
gettek Vajda Júliáékkal együtt és négyszemközt is. Szabó 1943-ban számos neki írt le-
vélben folytatja, kiegészíti ezeket a beszélgetéseket; a témák Vajda Lajos művészetétől 
általános művészeti és teoretikus kérdésekig terjednek. Szabó adta kezébe az ekkor már 
munkaszolgálatosként a keleti frontra hurcolt Tábor Béla A zsidóság két útja című köny-
vét és az 1943-as Ararát-évkönyvben közölt írását. 

Elsősegély-, csecsemő- és gyár(!)gondozónői, légvédelmi tanfolyamokat végez el, 
majd a Weiss Alice kórház koraszülött osztályán ápolónő. 1944 tavaszán azonban már 
ő is munkaszolgálatos: a budakalászi  téglagyárban dogozik, de hazamehet éjszakára. 
Innen deportálja Auschwitzba a magyar csendőrség július 7-én. Jó fizikumának és fia-
tal korának köszönhetően az Arbeitslagerben dolgozhat, és októberben – ott megismert 
néhány barátnőjével együtt – átkerül Laske hadiüzemébe, a felső-sziléziai Liebau mun-
káslágerébe. ’45 május végén jön haza. 

A Magyar Nemzet 1945. június 10-i számában már megjelenik a lágerben írott Esz-
mélet című verse, komoly figyelmet keltve. Ennek pregnáns jele, hogy amikor július 4-én 
ismeretlenül levelet ír Fülep Lajosnak, megküldve egy, a fülepi esztétikát ismertető kis 
cikkének gépiratát, Fülep egyebek közt azt válaszolja, hogy „örültem az Eszmélet írója 
jelentkezésének”.3 Júliusban lemegy Balatonboglárra regenerálódni, ott írja meg Egy 
halott álmaiból című szürrealista Auschwitz-prózáját. Augusztusban a Hegedűs Géza 

2 WeÖres Sándor: Egybegyűjtött levelek, Pesti Szalon-Marfa Mediterrán Könyvkiadó, Bp., 1998, I. 546.
3 Fülep Lajos Levelezése V. (1945-1950), szerk.. F. Csanak Dóra, k. n., Budapest, 2001, 42.
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vezette Anonymus Kiadó már a Miniszterelnökség pecsétes engedélyét is megkapta a 
szöveg önálló kis könyvben történő megjelentetéséhez – a kiadó gyors megszűnése miatt 
azonban végül csupán Mándy Stefánia halála előtt, a Múlt és Jövő 2000/3-4. számában 
került a nyilvánosság elé. Szerzője viszont ennek az írásnak köszönhetően ismerkedett 
meg augusztus elején – a Theresienstadtból nemrég hazaérkezett, véletlenül épp a Haris 
köz 5-ös számú házat magába foglaló háztömb túlsó, Kígyó utcai oldalán ideiglenes 
szállást találó – Tábor Bélával, akinek Szabó Lajos továbbadta a nála lévő példányt. 
Szeptemberben már össze is házasodtak. 

Mándy Stefánia tehát az egyik magyar – Radnótival együtt időrendben talán az 
első – par excellence Holokauszt-költő is. Jónéhány verse született ennek a traumának 
a feldolgozásából (szarvasmenekülő; a szentendrei oratóriumból; kíntorna stb.). Ám ezt 
előbb, a Rákosi- és Kádár-rendszerben – a Radnóti- és Pilinszky-versekkel kivételt téve 
– inkább rossz néven veszik (amikor Kardos György a Magvető élére kerül, és rövid 
időre felelevenedik háború előtti társasági ismeretségük, a beadott Mándy-verseskötet 
kéziratának ilyen tárgyú verseire utalva, a kiadóban hűvösen megjegyzi: „sajnállak, 
hogy te még itt tartasz”); utóbb pedig – máig – lényegében nem tudják vagy elfelejtik. 
Zsidósága természetesen sokkal többet jelentett számára pusztán kollektív szenvedéskö-
zösségnél: a biblikus hagyományból táplálkozó, azt folyton megújító szellemi közösséget. 
Ez átitatja egész líráját, egyes darabokban pedig tematikusan is megjelenik (rosenzweig 
száz éve, métamorphose – lautréamont avagy gróf ducasse kabbalája stb.).

A legkritikusabb időket vidéken átvészelt Weöres július 19-én levélben kérdi Vas Ist-
vántól, „tud-e valamit Somlyóról, Anhalt Istvánról, Mándy Stefániáról, Pásztor Béláról, 
Hamvas Béláról, Basch Lorándról? Róluk ősz óta nem hallottam semmit”.4 rövidesen 
személyesen is megismerkedik Weöressel és Károlyi Amyval Kenyeres Imrénél, a Diárium 
szerkesztőjénél, ahova anyámékat és Szabót Hamvas vitte el. A következő két év elképesz-
tően sűrű és intenzív szellemi élettel telik. A túlélő barátokkal való találkozások, az egyete-
mi pedagógiai, az otthoni valamint a Munkáskultúrszövetségben és a Láng-gépgyárban 
tartott műtörténeti-esztétikai szemináriumok mellett aktívan részt vett az Európai Iskola 
megalakulásában és működésében, a Haris közben Hamvas-Szabó-Tábor Béla szűkkörű 
Csütörtöki Beszélgetésein és a szombati tágabb, 20-40 fős vitákon, előadásokon. Zen-
gővárkonyi önkéntes száműzetése után visszatérését intézve 1945-46 során Fülep Lajos 
több ízben és hosszabb ideig a Haris közben szállt meg. Szabó Lajossal, Tábor Bélával 
valamint Mándy Stefániával komoly barátságba került. Ritkásabb szövésűen ugyan, de 
a kapcsolat végig megmaradt telefonok, Széher úti látogatás, levelezés formájában. Az 
ötvenes években Fülep egyetlen, Bölöni Györgyöt felhívó telefonjára 24 óra alatt vették fel 
Tábor Bélát és Mándy Stefániát az Irodalmi Alapba: így juthattak az akkor az életet jelen-
tő társadalombiztosításhoz, a későbbi, békésebb időkben pedig a szigligeti beutalókhoz.

Mindemellett Mándy Stefánia 1945-48 közt élénken részt vesz az irodalmi életben. 
Alapító tagja az Írók Szövetségének, napi- és hetilapokban (Magyar Nemzet, Köztársa-
ság stb.) és folyóiratokban (Újhold, Válasz) publikálja verseit. Utóbbiban a lap meg-
szűnése előtti legutolsó 1949-es számban a Cantata profana címűt, melyből idézve 
Tverdota György azt írja, hogy itt a költő „vélt számkivetettségét fogalmazta meg”...5  
A Rádióban is elhangzanak versei Darázs Endre és Borsi Darázs József költeményei tár-
saságában – mint később tréfásan mondta, „két darázs között” – majd’ fél évszázadig 
egyetlen alkalommal. 1993-tól azután mindkét kötetéről méltató kritikákat ad a Rádió 
irodalmi szerkesztősége, kétszer hallhatók versei az Első Közlés-rovatban, 80. születés-
napján pedig a Németh Gábor készítette felvételen maga mondja verseit.

4 WeÖres Sándor: I.m., ii. 71.
5 A magyar irodalom története 1945-75.II/1., szerk. Béládi Miklós, Akadémiai Kiadó, Bp., 1986, 501.
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Az időrendi sorrendben Vajda Lajossal, Szabó Lajossal és Tábor Bélával történt szelle-
mi és személyes találkozás életre szóló indíttatást: hatást, feladatot és barátságot – Tábor 
Bélával házasságot, szellemi, élet-, sors- és munkaközösséget – jelentett Mándy Stefánia 
számára. E találkozások nyomán bontakozik és teljesedik ki dupla kettős egzisztenciája: 
a költői és művészettörténészi hivatás és az egyszerre lírai és spirituális belső elkötelezett-
ség. Ez a dupla kettős egzisztencia közép- és hosszútávon roppant produktívan hatott 
lírájára – a költői képgazdagságnak és a szövegekből feltörő gondolati-spirituális sugár-
zásnak a dokumentálása helyett ezt itt csak néhány verscímmel érzékeltetve: altamíra; 
sztélé; egyiptomi szonett; van gogh; giacometti; a cédrus; vázlatok egy vajda-archoz; 
hammameti motívum; shawhead, illetve teremtés; a belső alak; hatodik nap; pontfeszü-
let; liturgia; böhme; belsőtér; egyetlen út –; költői érvényesülését viszont gátolta. Egyrészt 
modern műtörténészi-műkritikai-művészetszervezői munkásságából eredő lekötöttsége, 
másrészt ebből adódóan kapcsolati hálójának jellege, harmadrészt – a bolsevizmus hosz-
szú évtizedei során – a spirituális-antimaterialista (és persze antibolsevista) „kemény 
maghoz” tartozása miatt. Utóbbiról az általa még Szentendréről, Bálint Endre és Szán-
tó Piroska révén megismert Aczél György mondta egy ízben már a ’60-as években Bá-
lintnak: „Mándy Stefkával akkor lett baj, amikor Szabó Lajos, Tábor Béla és Hamvas 
Béla hatása alá került”. Ezt a puhuló Kádár-rendszerben előbb-utóbb ellensúlyozhatta 
volna, ha szorosan kötődik valamely írói csoporthoz, nyilván leginkább az újholdasok-
hoz. Ám, bár az 1945 utáni legnyitottabb pár évben számos verset publikál, házassága, 
a Csütörtöki Beszélgetések, az Európai Iskola, a Vajda Júlia-Jakovits-Bálint-körrel való 
szimbiózis miatt óhatatlanul túlnyomóan művészekkel, teoretikusokkal volt napi kap-
csolatban. Írókkal sokkal lazább kapcsolatrendszere volt. Még a háború előtt jól ismerte 
Hajnal Gáborékat, utána inkább Hajnal Annával találkozott, a háború alatt ismerkedett 
meg Lengyel Balázsékkal. ’45 után az általa addig is legnagyobbra tartott költő-mester 
Füst Milán, az immár személyesen is megismert Weöres és Károlyi Amy, Határ Győző, egy 
ideig Vas István, Pilinszky, akivel nem szoros, de több évtizedes ismeretségben volt, Vajda 
Júliáék révén Mészöly Miklós, Kassák, akihez 1961-től művészetszervezői aktivitása révén 
került közel, a ’60-as évek közepétől Kormos István és Rába György, a hetves-nyolcvanas 
években Török Sándor a kivételeket jelentették – ráadásul nagyobbrészt nem-irodalmi 
közegben, nem társaságban, csoportban történt, ritkább személyes találkozások formájá-
ban. Költői elszigetelődésében emellett szerepet játszhatott, hogy a legjobb modern írók-
költők – Füstöt, Kassákot, Weörest, Szentkuthyt, Határt, Rábát, Mészölyt leszámítva – 
nem voltak fogékonyak az avantgárd iránt, sokan alapjában elzárkóztak tőle. A modern és 
avantgárd képzőművészet teoretikusának-szervezőjének viszont lírája is erősen – ha  nem 
is kizárólagosan – avantgárd jellegű. A ’80-as években készült, fentebb idézett „Sóska” 
– a kortárs magyar irodalomtörténet – róla szóló rövid címszava helyesen utal költésze-
tében az avantgárd és az újholdas irány kettős vonzásának jelenlétére. (Ez a szintézis az 
újholdasok közül csak Rába lírájában volt még meg – nem véletlen a Nyílttenger megje-
lenése után kötött életre szóló barátságuk.) Takács József pedig felhívja a figyelmet, hogy 
habár az Újholdat és az Európai Iskolát számos egyéb „közös vonásukon túl éppen az 
avantgarde művészet elfogadása rokonítja”, ugyanakkor az Újhold fő vonalától az avant-
gárd irodalom eléggé távol állt, Lengyel Balázs számára például esztétikailag alapjában 
„idegen, de tiszteletet érdemlő [...] magatartás”-t jelentett csupán. „Ezért talán nem is 
meglepő” Takács szerint, hogy – számos közös vonásuk és párhuzamos sorsuk dacára 
– „az Újhold és az Európai Iskola között semmi kapcsolódási pont nincs (hacsak nem 
tartjuk annak Mándy Stefánia versének közlését a II. évf. 1-2. számában)”.6 Az említett 
költemény egyébként valóban kassáki jellegű expresszív szabadvers.

6 takács József: Az Újhold és a progresszív művészet, in Ars Hungarica, 1988/1., 27-28.
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A modern irodalom, művészet és gondolkodás gleichschaltolása 1948-49-től min-
den nyilvános írói, művészi, műkritikai, szervezői, gondolkodói aktivitásnak véget ve-
tett. Prohászkát megfosztják katedrájától, Mándy Stefániát is eltávolítják az egyetem-
ről. 1949-től kezdve a Tábor-Mándy házaspár először kizárólag, a konszolidáció idején 
döntően megbízásra végzett otthoni műfordításból tartja fenn magát és a családot. 
Mándy lefordítja Rilke Duinói Elégiáit is – ezek közléséről persze szó sem lehetett. Az 
ötvenes években csak a legszűkebb baráti körrel – Szabó Lajossal, az ő tanítványával, 
Kotányi Attilával és feleségével, Huszár Magdával valamint a Rottenbiller utcai társbér-
letbe kényszerített Bálint-Jakovits-Vajda Júlia körrel és Veszelszky Bélával – érintkeznek 
érdemben. A tisztogatások során az ’50-es évek elején Mándy Stefániát is kizárják az 
Írószövetségből. (Amikor ’56 őszén a Gond és hitvallás elfogadásakor nem fér be a Bajza 
utcai épületbe, az ő kizárását is aláírt Somlyó György kiabál le, hogy „a Mándy  Stefkát 
engedjétek fel!”... A hatvanas évek elején Tábor Bélával együtt a Szövetség Műfordítói 
Szakosztályának tagja lesz, miközben nem tagja magának az Írószövetségnek... Csak 
1990-ben veszik újra fel – és nem vissza: nem rehabilitálják formálisan.) Így, bár a 
kiadókkal (Új Magyar-Európa, Móra, Corvina, Magvető) ő tartja a kapcsolatot, hozza-
viszi a munkát, valódi személyes kapcsolati hálója az írókkal szinte teljesen megszakad, a 
képzőművészekkel viszont tovább erősödik. Amikor a hatvanas évek elején megkezdődik 
a modern kultúra óvatos visszaengedése a nyilvánosságba, törvényszerűen a modern 
művészet újraélesztésében vállal vezető szerepet.

A Műegyetemen és másutt az Európai Iskola művészeiről tartott, diavetítéssel kí-
sért előadásain költőket, versidézeteket társít a képekhez: Vajdához Adyt, Bálinthoz és 
Gyarmathy Tihamérhoz Weörest, Ország Lilihez Pilinszkyt, Kassákhoz persze Kassákot. 
1964-ben a Corvina kiadja Vajda Lajosról írott kismonográfiáját. Az irodalomban (a 
Szabó Lőrinccel megosztva tolmácsolt Krilov-Mesék és Nyekraszov-, Lermontov-ver-
sek kivételével) művészettörténeti és ifjúsági művek fordításán kívül csak gyerekköltő-
ként, illetve -íróként bukkanhat fel. Gyerekvers és -meseantológiákban szereplés mellett 
1964-ben a Móránál megjelenik az Ikrek könyve, 1965-ben Bálint Endre illusztrációival 
A cinóberpiros madár (ezeket a hetvenes-nyolcvanas  években még három gyerekvers-
kötet követi). Közel érezte magát a gyerekekhez és saját gyerekkorához, így a gyerek-
költészet szíve szerinti költői kényszerpálya volt. Weöres Sándor e műfajban megjelent 
alapkötetei után „A cinóberpiros madár indította el a mai gyereklírának azt a jellegzetes, 
képzeletgazdag és éppen ezért gyerekközeli hangját, melynek Mándy Stefánia azóta is 
jeles képviselője” – írta a legendás Móra-főszerkesztő, T. Aszódi Éva.7 1965-ben meg is 
kapja a kötetért a Móra Könyvkiadó Nívódíját.

„Felnőtt” verseket ugyan a ’48-’58 közti évtizedben is írt, de a politikai nyomás, a 
nyomor és rettegés, a megélhetési fordítói hajsza, minden publikálás kilátástalansága  
és – egyetlen pozitív akadályként – a gyerekszülés és -nevelés lefoglalja energiái döntő 
részét. 1970-es párizsi kötetébe csak mintegy tizet vett be 1958 előtti versei közül. Úgy 
érezte, ebben az esztendőben találta meg saját legigazibb hangját, például az oszlop-
szentlázadás című darabban. Ettől fogva mintegy 1970-ig folyamatosan és egyre emel-
kedő színvonalon ír; e korszak betetőzése a három Milena-Kafka vers (milena leveleiből 
1, k. prágából bécsbe, milena leveleiből 2). Költőként azonban lényegében a „tiltott” 
kategóriában marad. Versei nem jelenhettek meg, csak nagy ritkán egy-egy a Vigíliá-
ban, az ÉS-ben valamint tematikus antológiákban: Szerelmes ezüst kalendárium (1967, 
Kozmosz), A szarvassá változott fiú (1977, Kozmosz), Mindenkori mesterek (1981, Mag-
vető). A hatvanas évek elején beviszi verseit Garai Gáborhoz az ÉS-be, aki annyira 
lelkesedik értük, hogy elsőre „csak attól tart, nem fogja tudni rangjukhoz méltó gyako-

7 t. aszódi Éva: Mándy Stefánia, in Óvodai nevelés, 1980/12., 449.
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risággal közölni őket”. Legközelebb viszont csalódottan konstatálja, hogy nem talált az 
anyagban közéleti verset, úgyhogy legyen szíves a szerző legalább egyetlen ilyet hozni. A 
válaszra, miszerint ő „sajnos, nem ír ilyen jellegű verseket”, kemény viszontválaszt kap: 
„Nézze, asszonyom, mindenkinek le kell tenni a garast”, és közlésről már szó sincs többé. 
Tüskés Tibor, a Weörest és az újholdasokat ugyanekkor elsőként közlő Jelenkor legendás 
főszerkesztője szintén nem vállalkozik a beküldött Mándy-versek közlésére. „Tudja, mi 
a sorsa az igazi szürrealista költészetnek Magyarországon” – írja levelében; A cédrust ott 
tartja, hátha Csontváry ürügyén egyszer lesz alkalma betenni a lapba. Ugyanez idő tájt 
Kardos Györggyel a Magvetőben több kötetről is tárgyal: verses-, gyerekvers- és Vajda 
Lajos-monográfiáról. A beadott verseskötetét azonban Kardos végül – feltehetően nem 
szeszélyből vagy privát sértettségből –  visszautasítja. (A többi is más kiadónál jelenik 
meg.) 

1965-ben az akkor épp hosszabban Párizsban időző, kinti antológia-terveket dédel-
gető mórás Kormos István Aszódi Évának írja, hogy „Stefka nagyon jó költő, nemcsak 
gyerekverset tud írni. [...] Miért nem ad közlésre otthon, nem tudod?” Szóljon neki, 
hogy azonnal küldjön ki a verseiből, mert „nemcsak a magyarnyelvű antológiába aka-
rom bevenni, hanem egy szűkebb vékonyabba is, ami franciául jelenik meg.” Ezekből 
a tervekből nem lett semmi; álmodójuk mégis előkészítette a Mándy-versek kerülőúton 
történő napvilágra kerülését: „Mándy Stefániára Kormos István hívta fel a figyelmünket, 
s oltotta belénk verseinek szeretetét” – írta Papp Tibor utóbb.8 Kormos végül hazatérve 
az említett 1967-es Kozmosz-antológiában közölt három Mándy-verset. Franciául pedig 
Rába fordításában 1994-ben jelent meg kettő, a nantes-i Jalons című költői folyóirat 48. 
számában.

De a politikai, ideológiai és az avantgárddal szembeni cenzurális okok mellett sze-
mélyes okok is szerepet játszanak benne, hogy a hatvanas-hetvenes  években sem kerül 
vissza költőként a hazai magyar irodalomba. A fentebb elemzett dupla kettős egziszten-
ciális, illetve kapcsolathálózati okokon túl az egyik ilyen a Bálint Endre-Mándy Stefá-
nia-körnek – az ötvenes években hozzájuk hasonlóan meg nem alkuvó – Vas Istvánékkal 
történt éles szakítása. Ez egy Vas által ’56-ban, itáliai utazásáról hazatérve publikált, a 
kortárs nyugati modern festészetet blöffnek beállító epigramma miatt a sokéves tiltásból 
épp kitörni próbáló művészbarátaival kirobbant konfliktussal kezdődött; Vasék sértett-
ségével folytatódott Szántó Piroskának másodvonalbeli festőként való értékelése miatt. 
(Noha a másfél évtized után 1962-ben az Építők Klubjában Mándy Stefánia és Körner 
Éva által rendezett első reprezentatív modern kiállításon neki is szerepelt képe). A szakí-
tást a két tábor közt betetőzte Aczélnak a Kádár-rendszerben betöltött egyre szilárdabb 
és pozitívabb kulturpápai szerepe, amely Vasékban feloldotta az ellenérzést és az ellenál-
lást a rezsimmel szemben – a Haris köz és a Rottenbiller utca részéről viszont nem. Ezzel 
párhuzamosan ugyanakkor a Párizsból hazatérhető és festészetének méltó teret kapó 
Bálint és Aczél közt is felújult a régi gyermekkori barátság. A modern képzőművészetet 
’57 után jó ideig révaisan tiltó Aczél pedig egyre tágabb körben engedi azt bemutatni és 
interpretálni; ezért kaphatott egyre nagyob teret Mándy Stefánia e művészet méltatója-
ként és elemzőjeként. Vas viszont megüzente, hogy amíg Szántó Piroskát nem emeli be 
a kánonba, költői és versfordítói pályáját igyekszik akadályozni. Nyilván más indítékból, 
de hasonló szerepet játszott Nemes Nagy Ágnes. Noha 1967-től a Magyar Műhely szá-
maiban (ahol ő is publikált akkoriban) éveken keresztül olvashatta a Mándy-verseket, 
majd Szigligeten a párizsi verseskötetet, ami után hosszú beszélgetésben részint dícsérte 
azt, részint kritizálta saját esztétikájával ellentétes jellemzőjét (a rímek kiemelt, rilkei 
szerepét), évekkel később, Kabdebó Lórántnak adott 1981-es Kortárs-interjújában, az 

8 PaPP Tibor: Az én ingem, in Élet és Irodalom, 1988. jan. 22., 5.
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Újhold-szerzőket sorra véve azt nyilatkozza: „Mándy Stefánia egy darabig verseket írt, 
azután...” Itt a közölt szövegben a kérdező közbeszól: „Vajdáról írt egy...”, amit Nemes 
Nagy így sző tovább: „Vajda Lajosról írt, tehát képzőművészettel kezdett foglalkozni”.9 
Egyértelműen azt sugallva, hogy felhagyott a költészettel, azt tudományos pályára cse-
rélve. Később az Újhold-Évkönyvekben a versrovat szerkesztőjeként nem is kért verset 
tőle... Az amúgy  kitünő minőségérzékű, sok költőt felfedező és pártfogoló, kultúrpoli-
tikailag is befolyásos Vas István és az informális kánonban életműve és politikai tartása 
okán egyaránt méltán nagyon tisztelt Nemes Nagy „ellenjátéka” tovább nehezítette az 
egyébként is ellenszélben hajózó költő publikációs lehetőségeit.

Lírája ugyanakkor a kedvezőtlen körülmények dacára éppen ezekben az évtizedek-
ben teljesedik ki, folyamatosan születő és – a természetes hullámzásokkal együtt – mind 
tágabb és erősebb versekben. Ezt alkotóereje és szellemi-költői fogékonysága mellett 
annak a rendkívüli szellemi impulzusokat adó és hasonlóan magas igényeket támasztó 
körnek köszönhette, amelynek középpontja Tábor Béla volt – egyben verseinek is legelső 
olvasója és legalaposabb bírálója. Ez az értő szellemi-művész-közösség a leglényegesebb 
ponton, az alkotásnál nem csak tökéletesen ellensúlyozta számára, hanem háttérbe is 
szorította a külvilág negatív hatásait.

Végül tehát Párizsban, a Magyar Műhelynél – Weöres Tűzkútja után – második 
magyarországi költő könyveként jelent meg a a kés a kéz a hal című kötete 1970-ben. 
Még 1966-os párizsi útján ismerkedik meg a Műhely szerkesztőivel, Nagy Pállal és Papp 
Tiborral, akik lelkesen fogadják és a folyóirat következő számaiban folyamatosan közlik 
a verseit, majd felajánlják egy kötet kiadását. A könyvet Mándy megküldi egy-két kriti-
kusnak, irodalomtörténésznek, köztük Komlós Aladárnak. A Tábor- és Komlós-házaspár 
főleg telefonos, de folyamatos, meleg baráti kontaktusban volt egymással. Komlós kö-
szönőlevelében „a kivételesen szép verseskönyv”-ről azt írja: „elbűvöl a hangja halksága 
és tisztasága, vannak részletei, találatai, amelyek a fenség erejével hatnak rám. Szeretem 
ezt a – ha nem tévedek – szürrealizmusba torkolló rilkei és trakli művészetet, amellyel 
Maga a halállal való szembenézést kifejezi.” Érez a versekben valami homályt is, bár 
azt is érzi, „hogy ez a homály részes ősi runaszerűségük varázsában”. A költő azon-
ban elsősorban számára fontos pályatársainak – Rába, Pilinszky, Mészöly, Ottlik stb. 
– küld kötetet (miután idehaza hozzáférhetetlen számukra) –, amire Komlós személyes 
találkozásukkor meg is jegyezte, hogy „tudja, Stefka, más költők inkább kritikusoknak 
küldenek a könyveikből”. Mészöly hosszú, nagyon pozitívan értékelő, elmélyült elemző 
levélben válaszolt; Rába „meggyőző, magával ragadó, karakteres kötet”-nek ítéli, mely-
nek „a daloktól a szimfóniákig a tónusa rendkívül homogén”, és dicséri „kemény, meg-
alkuvás nélküli versépítését”. Ottlik  „titkos kitüntetésnek érzi a küldött verseskötetet”, 
nagyon „örülök, hogy végre megjelent – ha itthon nem, hát Párisban, – és annál szebb 
külsővel!” „Mindnyájunk nyeresége, hogy a [...] versek végre itt vannak egy kötetben.” 
Kurtág György rendkívül lelkes néhány köszönő sorát említem még.

A mértékadó kollégák informális, szó- és levélbeli pozitív értékelése mellől azonban 
elmaradt a nyilvános kritikai vissszhang. Ennek döntő oka az a kényes politikai tény 
volt, hogy egy Magyarországon élő költő könyve az ellenséges Nyugaton, emigráns ki-
adónál jelent meg (bár a Szerzői Jogvédő Hivatalon keresztül jutott ki a kézirat, ahol 
tévedhetetlen biztonsággal egyetlen versként az y-ének című, Nagy Imre kivégzésekor 
írott darabot emelték ki belőle). A nyugati emigráns sajtóban is csak minimális vissz-
hangja volt a könyvnek; ott ugyanis lényegében ismeretlen volt a szerző. Néhány Nyu-
gaton élő író, irodalmár viszont már előzőleg, a hatvanas években elismerően reagált a 
versekre. Gara György 1963-ban Bálint Endrénének azt írja: „Mándy Stefániának a 

9 nemes nagy Ágnes: Látkép gesztenyefával, Magvető Kiadó, Bp., 1984, 69.
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levélhez mellékelt versei nagyon szépek. Csak a legjobbakat mondhatom róluk. [...] Az 
antológia (a magyar költészet Gara által szerkesztett francia nyelvű nagy antológiája – 
T. Á.) említett új kiadása előbb-utóbb mégis megjelenik és akkor boldogan térek vissza 
Mándy Stefánia verseire”. Bakucz József 1969-ben az őt igen nagyra becsülő költő-
társnak ír ismeretlenül: „Nagyon kevés versét olvastam csak. [...] Nagyon szerettem és 
csodáltam, milyen biztos kézzel kezeli a titkos dolgokat. Magyarországról utóbb ilyen jót 
nem láttam kijönni.” Papp Tibor számára pedig különösen fontos volt Mándy Stefánia 
költészete, amely – mint ezt szóban, levélben és nyomtatásban is megvallotta – nagy  
hatást gyakorolt rá. „Költészetét a háború utáni magyar líra egyik csúcsának tartom, 
amelynek Pilinszky csont-szobor versei mellett a helye” – írja egy 1992-es levelében, 
amikor tiszteletből, honoráriumot visszautasítva már javában dolgozott az első nagy 
hazai Mándy-verseskötet szedésén, melynek teljes könyv- és címlaptervét, tördelését is 
egymaga csinálta.

Ám a párizsi kötet két világ közé, a senkiföldjére került: alig ismerték, még ritkábban 
utaltak rá. Ezért Mándy 1972-ben újra megpróbálkozott hazai publikálásával – ezúttal 
a Szépirodalmi Kiadó utasította vissza. Néhány éves mélypont után újra elkezdett egyre 
több és erősebb verset írni. A következő tíz évben az 1984-ben megjelent nagy Vajda 
Lajos-monográfián dolgozott, tanulmányt publikált az egyik legfontosabb dialogikus 
gondolkodó, Ferdinand Ebner főművéről a Bölcsész Index Hasbeszélő a gondolában 
című antológiájában. A ’80-as évek elején feltűntek lírájáról is az első hazai reflexiók. 
Rudnai Gábor szépen elemezte A cédrust Vidor Miklós és Nagy László verseivel együtt10; 
Pomogáts Béla négy sort írt róla az 1945 utáni magyar irodalmat számba vevő munká-
jában11; a már kétszer említett nagy kézikönyv Az avantgarde utóélete című fejezetében 
Kassák után, Palasovszky Ödönnel és Tamkó Sirató Károllyal együtt tárgyalja röviden 
költészetét.12 1982-től szórványosan, ’87-től rendszeresen elkezdte publikálni verseit az 
Életünk. A folyóiratra a nyugati emigráns írók szövegeinek hazai közlését osztotta ki a 
kultúrpolitika, ezért juthatott tér épp itt a Nyugaton publikáló Mándy Stefánia versei-
nek. Az 1987-es Lélegzet 2 antológiában olvasható hét vers azután felkeltette a kritika 
figyelmét is – egyebek közt Határ Győző a Szabad Európában, Kappanyos András a 
bölcsészkar Korszem című stencilezett irodalmi folyóiratában reflektált rá pozitívan. Kö-
zölték verseit a JAK által indított A lap című első számában a Polisz szerkesztői is.

A rendszerváltás után teljesen szabad tér nyílik a Mándy-versek és méltatásuk előtt. 
A 2000-től és a Jelenkortól a régi Magyar Naplón és a Parnasszuson át a Műhelyig és az 
Új Forrásig rendszeresen, más lapokban (a Kortársban, a Magyar Nemzetben, a Lettre 
Internationale-ban, a Magyar Műhely 100. számában stb.) alkalmanként publikál ver-
seket. 

A rendszerváltó évek az Életünk 1989/9-10-es Szabó Lajos-különszámával indul-
tak, melyben anyám Szabó esztétikájáról közölt tanulmányt, a Tábor Béla-könyvek új 
kiadásának korrektúráival és apám betegségével folytatódtak, aki ’92 decemberi halála 
előtt néhány nappal még látta Az ellopott történelem tördelt változatát. Fatális koinci-
dencia, hogy Mándy Stefánia verseinek első átfogó válogatott gyűjteménye férje halála 
napján került ki a nyomdából. A Versek 1944-1992 alcímű könyv a párizsi kötet mintegy 
félszáz darabja mellett kb. ugyanannyi új verset foglalt magába és átütő sikert aratott. 
A legmélyebb, legalaposabb elemző méltatást Kun Árpád adja róla a Magyar Naplóban 
Lebeg a súlyos címen; az Élet és Irodalom két recenziót is közöl; Osztovits Ágnes a 
Magyar Nemzetben, Széles  Klára a Tiszatáj 1994 januári mellékletének élén méltatja; 

10 Rudnai Gábor: Seb a Cédruson. Három vers a Magányos cédrusról, in Vigilia, 1982/2., 114-116.
11 Pomogáts Béla: A magyar irodalom története 1945-75, Gondolat Kiadó, Bp., 1982, 421.
12 A magyar irodalom története 1945-75 II/1,. szerk. Béládi Miklós, Akadémiai Kiadó, Bp., 1986, 501-2.
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elnyeri a nem-állami kiadóknál megjelent legjobb könyveknek járó IRAT-díjat. Egy-két 
levélbeli reflexiót idézek csak: Rába György azt írja, hogy „ez a költészet a szürrealizmus 
egyik legbátrabb vállalkozása magyar nyelven”, Fodor András négy oldalas köszönőle-
velében úgy fogalmaz, hogy „nagy szellemi öröm Az ellopott történelmet visszakapni...”, 
Nagy Pál reméli, „hogy a mindig lépéshátrányban lévő magyar kritika is észreveszi egy-
szer a maga oeuvre-jét”.

75. születésnapján a Népszabadságban Budai Katalin köszönti. 1994. március 15-
én megkapja a Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztjét, amelyet a régi szigligeti 
író-műfordító-ismerős és az általa különlegesen tisztelt államférfi, Göncz Árpád nyújt át 
a Parlamentben. Versei szerepelnek a Hét évszad magyar költői (1995) és a Magyar köl-
tőnők antológiája (1997) című gyűjteményekben. Osztovits Ágnes nagy interjút készít 
vele a Magyar Nemzet 1996. január 20-i számában. 1997-ben alapító tagja a Szépírók 
Társaságának, ugyanebben az évben az Írószövetségben felolvas a 20 éves Műhely jubi-
leumi estjén. 1998-ban a Könyvfesztivál zárónapján részt vesz a Tarján Tamás vezette 
pódiumbeszélgetésen, 80. születésnapján Báthori Csaba köszönti már címében is – Az 
apokrif ember – telitalálatot jelentő, mély, elemzően méltató írással a Magyar Hírlapban. 

1999-ben a téli könyvvásárra a Széphalom Könyvműhely kiadja utolsó versesköte-
tét, a Scintillát, amely az előző hét év új termése mellett bőséges válogatást tartalmaz 
az egész életműből. A Helikon Könyvesházban Margócsy István mutatja be a könyvet, 
Galkó Balázs olvas fel belőle. Ez az utolsó nyilvános esemény, amelyen Mándy Stefánia 
személyesen részt vesz. Ezt a kötetét is – és az előzőénél jóval szélesebb körben – egy-
öntetűen és kiemelkedően pozitívan fogadja a kritika. Mások mellett Bodor Béla az Élet 
és Irodalomban, Margócsy István a Népszabadságban – A szabadság költője címmel –, 
Tarján Tamás a Könyhétben, Vöröss László hossszabb, alapos és mély elemzést adva az 
Új Forrásban ír róla. Juhász Attilának a kötet kapcsán készült hosszú tanulmánya a Mű-
helyben 2001 őszén jelenik meg. A kollégáktól, irodalmároktól ismét számtalan levélbeli 
visszajelzést kapott.

A rendszerváltás után verseit talán legtöbbet közlő 2000 még az előző évben meg-
hívta műcsarnoki estjére. Szívbetegsége miatt már nem maga olvasta fel az elküldött 
verseket, melyek közül az egyik kifejezetten erre az alkalomra íródott; első sorai szerint 
„a 2000-nek írom ezt a verset / kiváncsian hogy lesz-e 2000”. Mintha megérezte volna, 
hogy számára kritikus év lesz. Néhány hónappal a kötet megjelenése után  ugyanis egy-
re súlyosabb állapotba került; a Kútvölgyi úti kórházban pünkösdkor a szuperintenzív 
részlegen a klinikai halál küszöbén mentették meg. Ősztől jobban lett, lakását ugyan 
már nem hagyta el, írni és olvasni viszont sokat tudott, és verseivel jelen volt a folyó-
iratokban, kéziratával a 2000 szeptemberében a Parnasszus Szabó Ervin Könyvtár-
ban rendezett kéziratkiállításán. A Műhely azévi 6. számának élén nagy éji zene című, 
élethatárhelyzetét tisztán látó, mégis nemcsak hogy keserűség nélküli, hanem hálával és 
lét-örömmel teli, friss versét közli:

a requiemben négy évszak üzen
létünk-nemlétünk egyetlen folyam
a szűntelenség minden fényt kiolt
emlék vagyok ki valaha volt

létünk-nemlétünk villódzó sugár
lenni az tud ki ünnepre vár
[...]
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ha fogyóban is boldogít a hold
ha semmi más csak az van ami volt
mert hallani a boltozat alatt
a kyrie örökre itt maradt

Az Írószövetség javaslatára 2001. március 15-én megkapta a József Attila-díjat. 
Személyesen természetesen már nem tudta átvenni, de élete végén örömmel fogadta 
mind a kései, de még éppen nem elkésett elismerést, mind a számtalan gratuláló levelet, 
táviratot, telefont. Közülük Lengyel Balázs személyes, elégikus hangú levelét és Villányi 
László tömör lapját emelem ki: „Gratulálok a díjhoz, tudva azt, hogy sokkal többet 
érdemelne”.

Május végétől már csak rövid ideig tudott felkelni, július elején megint a Kútvölgyi-
be került, ahol utolsó, általa válogatott verscsokrának gépiratát még megnézte, mielőtt 
elvittem azt a 2000 szerkesztőségi asztalához. 2001. július 7-én halt meg. Bodor Béla 
tömör nekrológban búcsúztatta az Élet és Irodalomban; a Szombatban Horváth Ágnes 
és Surányi László búcsúzott tőle. A 2000-beli anyag mellett a Parnasszus is közölte ősz-
szel posztumusz verseit. A Műhely 2001/6-os számának tíz oldalas In memoriam Mándy 
Stefánia öszeállítása Rába György értő nekrológját, a költő két versét és a már említett 
Juhász Attila-tanulmányt foglalja magába.

A számára kijutott szenvedések és embert próbáló történelmi korszak ellenére is bol-
dognak érezte magát, hogy ott, úgy és azok között élhette le az életét, ahol és akikkel le-
élte. Ám a költő – mint a művész általában, Tábor Béla hasonlata szerint –  vadász, nem 
csupán kertész: a valahol a világ dzsungelében élő ismeretlen értő olvasók szívét is meg 
akarja nyerni. Ezért van szüksége publikálásra és folyamatos vagy legalább alkalman-
kénti visszajelzésre. Ebből a szempontból Mándy Stefánia életének utolsó évtizede valódi 
kárpótlást jelentett az előző, ilyen vonatkozásban sovány évtizedekhez képest. Költésze-
tének kiteljesedését azonban nem akadályozta meg a két diktatúra és az elhallgattatás 
sem, mert egész életében képes volt a szellemi-lelki táplálkozásra és növekedésre, mindig 
volt közösségi és egyéni belső tere és így lélek-jelenléte a költői alkotómunkához. 

1940-ben, egyetemista korában
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surányI lászló

A dialogikus vers
mándy stefánia költészetérôl

s ki lépve áll kamrája ajtajába
helyettem készül útra napra nap
helyettem áll helyettem lép le lába
az ismeretlen torkú éjszakába
hogy megrezdítse érted hangomat

Zenei áldozat1

Mándy Stefánia versei a személyes hang intenzitásával szólnak. Mégsem egyszemé-
lyesek. Vannak hagyományos értelemben vett vallomás-versei (Celestára, Üzenem, Em-
lékező). De ami a magyar köl tészetben alighanem egyedülálló, az a Mándy Stefánia-i 
dialogikus vers. Költői világának két további specifikuma a szó és kép kapcsolatát, ill. a 
legfelbonthatatlanabb és legmélyebb szenvedés viszo nyát érinti. Ezekre később térek ki, 
előbb azt mutatom be, ahogy ennek a költői térnek a konsti tuens eleme a dialógus, a 
megszólalók egymást áthatása. Nemcsak ott, ahol direkt módon megidéz egy költőtár-
sat, festőt vagy zeneszerzőt, hanem olyankor is, amikor például egy szimbolikus tartalmú 
kép a téma.

A cédrus

A vers a címével látszólag arra utal, hogy itt is ez utóbbiról van szó. Ám a témát illető-
en óvatosságra inthet az a kétértelműség, hogy a mottó helyén álló „Csontváryé” ajánlás 
is le het. Vajon a vers cédrusa Csontváry cédrusa-e vagy inkább a költő cédrus-látomása, 
amit Csont várynak ajánl?

én nem kívántam szólani 
a szó szólt

és hallgattak a fák a nagy kövek 
páfrányos táj bámult az égi hegyre 
arany mangófa ölnyi zöld tövek 
e buja föld itt nem az én világom

a cédrust láttam most már visszavágyom 
áldott kopárság még adj még erőt 
a vizek szélén van az én lakásom 

1 A tanulmányomban hivatkozott mándy Stefánia versek itt olvashatók a hálón: http://lajosszabo.com/
MST/MST.pdf és http://lajosszabo.com/MST/scintilla.pdf
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ahová inni jár a szarvas és az őz 
örök időn vontam keskeny csapásom 
s ha úgy van hogy a halál megelőz 
most nem tudok már többé nem születni 
most mindig új életre eljövök 
lágy talpaimba szegeket veretni 
tehozzád szólni élteim levetni 
új s új halállal sorsodhoz növök

Az indítás látszólag a cédrus festőjét szólaltatja meg. Ám már ez a hang is többszóla-
mú. Első hallásra úgy tűnik, hogy Csontváry szögletes, zseni-öntudatú hangját halljuk, 
aki tudja, hogy az igazi zseni médium (Eliot-Pilinszky).2 Csakhogy a szó rend mintha a 
ráháruló küldetés súlyától, a vele járó harctól visszariadó Jónás prófétát is idézné. Ta-
gadás, menekülés is szól benne – ez nem Csontváry hangja. Másrészt eszünkbe jut hat 
Ámos próféta is: az oroszlán üvölt, ki ne félne – a Név szólt, ki ne prófétálna? (Ámos, 
3,8.) De a prófétálás feltétlenségének a helyét itt más foglalja el. A szóért meg kell küz-
denie annak, aki „nem kívánt szólani”. Egy későbbi sor megnevezi a szólni nem-akarás 
drámai következmé nyét is: „a halál megelőz” – ahogy a szólni nem akarás a szót! Így 
olvasva a megdöbbentő folytatás „a szó szólt”-ra adott válasz is lehet: „most nem tudok 
már többé nem születni / most mindig új életre eljövök / lágy talpaimba szegeket veretni”. 
A szó, amely szólt, az elioti „ki nem ejtett”, „örvényt forgató” szó,3 amelyre itt az új és 
új szenvedés, halál és újjászületés drámája a válasz. Ennek a drámának a „tétje”: „te-
hozzád szólni”, a mozgatója pedig a szóba vetett biza lom. Ez az, ami en gem megszólít 
ebben a versben. Nincs megnevezve a „te”, akihez szól, de hogy megtisz tító szóról van 
szó, amely a rilkei „változtasd meg életed” súlyával terhes, azt az utolsó két sor szinte 
magától értetődő természetességgel mondja ki. De kimondatlanul marad, hogy kihez 
szól, aki itt megszólal, aho gyan végső soron az is rejtve marad, hogy ki beszél. A meg-
szólaló drámáján tetszik át, vagy in kább süt át mindkettő. Azt hiszem, a költői sors (az 
olyan költő sorsa, aki számára minden vers az egész életét sűríti magába) és a költői szó 
van itt beleszőve a Szó (a testet öltő Szó) drámájába.

Hiszen már az első két sorban halljuk magát a költőnőt is: szóról és nem képről van 
szó. Ebben a korszakában írt verseinek gyakori építkezési módja (így a később elemzen-
dő Vajda-versé is), hogy a letisztultan egyszerű szóközéppontú indítás után ugyanilyen 
letisztult, erősen képi térbe lépünk. „a vizek szélén van az én lakásom, / ahová inni jár 
a szarvas és az őz”: ez mintha egyszerre utalna a Bibliára és Bartókra, a költőnő lét-
értelmezésének két pillérére. Nem tudjuk, a cédrus szólal-e meg, vagy Csontváry vagy 
a költőnő mondja, hogy „áldott kopárság még adj még erőt”. De a kérés és megfogal-
mazásának a módja megint csak Mándy verseinek jellemzője. Egész egyszerű, letisztult 
hangja van. Imaszerű a szó eredeti, még nem ritualizált értelmében. Abból az élő lelkiis-
meretből szól, ahol „még nyilván valóan egy: személy és szó”.4 Szó és kép, lírai igény és 
ima átjárja egymást.

Az Eliotot idéző Idé ző c. versben szintén a halált és pusztulást, a 20. századi törté-
nelem szörnyűségét megjelenítő, talán Weöresre emlékeztető képek között bukkanunk 
hasonlóra:

2 L. Pilinszky János, Csontváry olvasásakor, in Csontváry-emlékkönyv, Corvina, Budapest, 
1976. 109.

3 T. S. Eliot, Hamvazószerda, ford. Vas I., in uő: Versek – Drámák, Macskák könyve, Európa, 
Budapest, 1986. 82.

4 szabó Lajos, Biblia és romantika, in uő, Tény és titok, medium, Veszprém, 1999. 106.
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mert elhagyott és szemfedőnkre szá radt  
szólítsd hanggá a rezgő képeket 
míg szemvilágunk barbárok tapossák, 
s a pusztában vesző gyermekfe jek 

„Szólítsd hanggá a rezgő képeket” – ez ismét Mándy Stefánia költészeté nek egyik 
kulcsát adja meg. A cédrus-versben is ez történik: „hanggá szólítja” a képeket (itt nem a 
szemfedőnkre száradt halál-képeket, hanem az életdrámát sűrítő képeket). De ez törté-
nik a Van Gogh-, a Klee-versben és sorolhatnánk. Maga a kérés végső soron egy parado-
xonnal is megfogal mazható: adj erőt ahhoz, ami az erőm. Ahhoz, ami Mándy szavainak 
legmélyebb formáló impulzusa. A csúcs, a legáttet szőbb talán a Vajda-vers, itt látszik a 
legtisztábban, hogy valóban „hanggá szólítja” a képeket. Tehát nem a kép mellé állít egy 
intenzív vagy kevésbé intenzív, szubjektív vagy objektív leírást, hanem magát a képet 
jeleníti meg mintegy „belülről”. A szó-tér, amibe a vers beleágyazza, magának a képnek 
ad egy új, mélységi belső dimenziót. Hasonló ez ahhoz, amit minden valódi dialógusban 
megélünk.

rilke fája és a cédrus – a szembôl felszakadó kép

Nagyon hasonlót lá tunk itt ahhoz, ami Rilkénél A képek könyvében történik (rilke 
– a rózsa-versek és a máig kiadatlan elégia-fordítások tanúsága szerint is – közel állt 
Mándyhoz):

Mit deinen Augen, …  
hebst du ganz langsam einen schwarzen Baum 
und stellst ihn vor den Himmel: schlank, allein.  
Und hast die Welt gemacht. Und sie ist groß 
und wie ein Wort, das noch im Schweigen reift. 
Und wie dein Wille ihren Sinn begreift, 
lassen sie deine Augen zärtlich los…5

Mándy Stefánia is egy látott és „magába” a „szív-középbe”, az „énmélybe” be-
fogadott képet – itt a cédrust, a Lámpaemberben egy visszatérő Vajda-motívumot, a 
Sztélében egy archaikus dombor mű vet, a Kerékszemekkel címűben egy bibliai képet, stb. 
– bont ki, „szólít hang gá”. A Rilke-vers magyar fordításában szereplő „látomás” inkább 
Mándy szó-képeire illene, mint a nyugodtan kibontakozó, még a drámát is lassan érlelő 
rilkei képekre. rilke a Lovag című drá mai versében például egy hosszú versszakban 
részletezi a költői megszólalás születésének pillanatát, amit a védettség vértjéből kilépés 
drá májaként jelenít meg, és a vértet áttörő halál képével ír le (gondoljunk A cédrus „új és 
új halállal sorsodhoz növök” sorára). Persze fontos különbségek is vannak. Mándy fája 
– legalábbis első közelítésben – Csontváry képén nő, nem közvetlenül a termé szetben. 
Tehát egy művészi temperamentumon átszűrt képet fogad a szó-terébe. Másrészt az ő 
fája nem világgá, hanem személlyé lényegül át.

Döntő különbség az is, hogy Rilke óta az Andalúziai kutya alkotói már borotvával 
elvágták azt a sze met, amellyel még az ő képeit lehetett nézni. Mándy Stefánia képei 

5 „fekete fát emel képzeleted: / magában áll és háttere az ég. / S világot alkottál. És óriás, / akár 
a szó, amely a csöndben érett. / S akaratod amint tudtára ébred, / elválik szemedtől a látomás…” 
Rainer Maria RilkE, Köszöntő, ford. Garai G. in uő, Versei, Európa, Budapest, 1983. 55.
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már ez után a művészi kor szaknyitó gesztus után születtek. A Sztélé című versben – talán 
az Andalúziai kutya bevezető képsorára is reflektálva – a szemben felszakadó képről 
beszél. Itt nem leválik egy akarati aktus hatására a képpé-világgá érlelt fa a szemről, 
amelyben született. Sokkal fájóbb és dramatikusabb történés az, aho gyan az öt ezredév 
megfejthetetlen némaságába zárt sztélé költői képpé zárul: „féldombormű ha sor sod fal-
ba rótt / tükröződve felszakadt szememben”. (Egy képbe sűrítve Mándy költői világának 
több alapmotívuma, a kő, a sors, a szem, a tükröződés!) Itt egy religiózus művészi alko-
tásból kiolvasott sors, és nem a világgá nőtt fa „szakad fel” a szemben.

Altamira

De míg az Andalúziai kutya gesztusa a jövőbe vetett új pillantásról szól, Mándy Ste-
fánia az avantgárd nak azokhoz a képviselőihez tartozik, akik, mint Kandinsky, Klee, Eli-
ot, Weöres, a múltba is mé lyebben néznek az új szemmel. Ezt sokszor már a verscímek 
is jelzik: Menhír, Sztélé, Ante, Nut, Kőharang. 

altamírában még dobog a szív bölénye 
maszkokban még az ősi tánc folyik

mondja az Altamira című vers, és a múlt megváltása nélkül a jövő is megváltatlan 
marad. A vers záró soraiban ismét a talány, hogy kit szólít a kép (amely ismét a szerző 
képi világának fontos motívu mait – szem, kő, fény – sűríti egybe), a szemek dialógusa: 

réssé szűkült szemtükreink 
világa várja 
hogy kigyúljon sze medben a kép 
az egy 
pupillába kövült archeológiája 

A választ az adja meg, ha végigkövetjük a vers kezdete és vége között feszülő ívet. 
Az egész versben várt „lélegzetnéma pillanat” tartalma a fénynek, a kezdet fényének a 
szüle tése. És itt a kezdet már nem a múlt, hanem az örök kezdet, amit az is jelez, hogy 
fényének szüle tése egy újabb középponti motívumhoz, a növekedés hez kapcsolódik: 

most kéne nőni 
nőni még 
amíg a fény legelső 
csar nokába lép 
s minden szörny visszaretten 

Másrészt a vers főszereplője a szem sugár. Vele, tehát a múltat idéző látóval indít a 
vers: 

hányszor hány rétegen 
tör át 
fa bőr szövet 
a szemsugár 
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Ebben a látó szemben fog tehát felgyúlni a „válasz” a kezdet fényére. De csak az-
után, hogy meg történt az átváltozás: a „semmi nyerve semmi elveszítve” sorstalanságá-
ból a születésbe és sorsba lépés: „sorsot rajzol az erezet fája / s kötözni kezd”. Vagyis 
az utolsó sorokban már explicite is kétszemélyes vers megszólítottja itt is a szenvedésről 
tudó, a sorsba lépő látó költő, akinek a számára „és ettől kezdve minden válaszút /és 
ettől kezdve minden út kereszt”. Így kap értelmet az az életrajzi tény, hogy a költő Mán-
dy Stefánia egyben művészettörténész is volt. Olyan költő és művészettörténész, akit a 
megkövült archeológia nem, csak a belőle a kezdet fényét befogadó szemben újjászülető, 
felszakadó kép elégít ki. Ahogy a Sztélé utolsó versszaka mondja: 

féldombormű ha sor sod falba rótt 
tükröződve felszakadt szememben 
fénnyé egészülsz öröktől halott 
és átfordulsz a mindenkor jelenbe

A vers kibon takozásának itt is, az Altamirában is lényeges eleme a dialógus, ezúttal 
a szemeké.

A dialogikus vers

A cédrus versben a dialógus szinte főszereplő. A vers megidézi Csontváry képi világát, 
azzal a drá mával együtt, amit kiolvas belőle. Vajda kettős arcképein látunk hasonlót: ott 
két egymást belülről átható arcél, itt két hang szövi át – és láttatja egymást.6 (Vö. Szó-
lószonáta két sorsra) Van egy különbség: a költői „én” itt rejtve marad. Aki itt beszél, az 
inkább a végső, belső mértéke a költői létnek, ahogy azt Mándy gondolja-éli.

Ez tehát az ő költészetének egyik jellemzője: nem egyszemélyes (ahogy például Jó-
zsef Attila önmegszólító Tudod, hogy nincs bocsánat-ja végső soron egyszemélyes) és 
nem is egyszerűen két-személyes. Csak abban az értelemben az, ahogy a Talmudban a 
Sekhíná, az isteni jelenlét megszemélyesítője, az Evangéliumban pedig Jézus mondja: 
ahol ketten az én nevemben együtt vannak, köztük vagyok. Mint az igazi nagy költőknél 
– Rilkénél, Eliotnál –, a vers „tétje” Mándy Stefániánál is az emberi létet transzcendáló-
megvilágító-átható jelenlétnek a megidézése. Dialogikus verseinek legközelebbi rokona 
talán Rilke utolsó Orpheusz-szonettje, megszólítottja is leginkább azzal rokon, akit Rilke 
ott szólít. Önmagát, a benne rejlő, de minden csak-egyénin túli, letisztult személyt. A 
költőnő férje, Tábor Béla ezt nevezi személyiségnek.7

vázlatok egy vajda-archoz

Halál és újjászületés ebben a térben összeszövődik a szó drámájával, a „tehozzád 
szólás” drámá jával. Mint ahogy a Vázlatok egy Vajda-archoz című – szintén nem egysze-
mélyes, hanem a számára mértékadó festőt, világát megidéző – versben a megnevezés a 
születéssel és növekedéssel, a név telenség a szenvedéssel és pusztulással, s mindez a több 
más versben (pl. Egyetlen út, Van Gogh, Az évek enciklo pédiája/3,4) visszatérő „úttalan 
út” képével. Nehéz egy ilyen egyszerre sűrű szövésű és mégis áttetsző versről anélkül írni, 
hogy varázsát megtörnénk. Pedig erőt adhatna az, hogy ez a vers maga is egy hasonló 
nehézséget győz le: Vajda ugyancsak egyszerre sűrű, mégis áttetsző képi világát ülteti át 

6 L. Mándy Stefánia, Vajda Lajos, Corvina, Budapest, 1983. 184-191. kép
7 L. pl. táboR Béla, A szellemről, in uő, Személyiség és Logosz, Balassi, Budapest, 2003. (17-26).

s
u

r
á

n
y

i l
á

s
z

ló



54

szó-térbe. Közvetlenül a képeket „írja le”, de belülről. A drámai történés képpé sűrűsödé-
sét akarja tetten érni, szóval megnevezni „az énmélyben izzó / benti távlatokat”, hogy a 
képet magába fogadó szó újra képpé, látomásos képpé sűrűsödjön. A képben mindig van 
valami zárt, végleges. Mándy, mint már mondtuk, ezt nem feltöri, de nem is mellé helyez 
egy értelmezést. A képeket úgy ülteti át a szó-térbe, hogy egy mélységi dimenziót nyit 
ben nük a szóval. A születési pontjukból nézi, szinte újra látjuk megszületni a képeket. 
Vagy elpusztulni. Vagy újjászületni. Harcolni a növekedésért. Rögtön az első sorral be-
lülről nézi, a megnevezés, meg nevezhetőség drámai terébe állítja az utána következőket. 
Szó és születés-megteremtődés súlyos és természetes kapcsolódásával indít: „nevezni azt 
lehet mi lenni vár még”, S miután ezzel az egy sorral megnyitotta a szó-teret, a megne-
vező-teremtő szó terét, egyszersmind a megnevezés drámájának terébe állította az utána 
következő képeket. Szinte látjuk, ahogyan a „lenni várók” képpé válnak: 

nevezni azt lehet mi lenni vár még 
a gyűrt szirom szemhéjjá simulását 
a főhajtást a hattyúszárnyú fánál 
a végtelenbe oldott gyolcsok mészfehérjét 
egy lassú lejtő áldó ütemét 
a hegy a fű a némaság növését 
amit örökké omló fal takar

A Vajda-képek motívum-univerzumát idézik a sorjázó képek, de ezt nem szükséges 
tudnunk. A képek önmagukban is láttatók, és minden kép lényege egy mozdulat, átala-
kulás vagy növekedés (de a némaság is nő!). A képeket az első sor avatta egy tér képeivé, 
a képek mintegy annak „tézisét” bontják ki, a szavak lejtését követő inkább csak jelzés-
szerű zene mellett (ellentétben például a Cantata profana, az Agnus dei lüktető zenéjével 
vagy a Szarvasmenekülő első és utolsó versszakának hangos zenéjével). Itt is az törté-
nik, amit Mándy a nagy Vajda-monográfiában Vajda rajzmontá zsaiban lát-láttat meg: 
„egy mástól függetlenül zajló folyamatok egybelátása (szimultaneitás), egymás áthatása 
(transzparen cia), egymássá való átalakulása (metamorfózis).”8 

A második versszak az ellentézissel indul, de a kijelentés azonnal átmegy a pusztulás 
képébe. És jön nek a szenvedés, a pusztulás, a halál látomásai (ismét Vajda-motívumok, 
de itt már az utolsó pe riódus szénrajzait is felidézik): 

de jeltelen maga a zuhanó ég 
szénné szűrt kín fekete lángolása 
dőlt égre nyújtott puszta kar 
szegecselt arca végső rándulása 
a név ahol a névtelenbe hal 

Az apokaliptikus elnémulást-elnémítást az utolsó sor „összegzi”. A tér, amit az első 
sor kinyitott, mintha lezárulna. Az első versszak képeiben nem volt semmi specifikusan 
emberi, a második, a pusztulás versszakában megjelenik a puszta kar és a szegecselt arc. 
De mintha az igazi személy alakja csak a harmadik vers szakban lépne elő, „fejét lehajtja 
jel van homlokára”. A születés-növekedés és a halál-pusztulás-szen vedés ellentéte most 
az úthasonlattal jelenik meg (nyilván nem függetlenül attól, hogy a magyar avantgárd, 
az „utat törő” festészet kiemelkedő alakjáról van szó): „amerre ment az útnak vége nem 
volt”. Ez mintha azt sugallná, hogy az utat ő maga, Vajda jelenti. Ám rögtön itt az ellen-

8 Mándy Stefánia, Vajda Lajos, 44.
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pont: „nem volt az út”. Akkor hol folytatódik? Az avantgárd szituációt egybefoglaló kép 
adja meg a választ: „a fák fordítva álltak / lábát égeti az ég forró homokja”. A világfelfor-
dulás őrülete és a dimenzió-növekedés (túlnövés az égen), a velejáró szenvedés, mindezt 
nehéz volna sűrűbben egy képbe komponálni. Az úttalanság és jelei mintegy ráégnek a 
bőrére (ahogy már az előző versszak is sejttette): „szikár növények rossz lapockacsont-
ján”. A folytatás „belül” születhet meg – „de lámpa rajza ég karéja bent növek szik / a 
kés a kéz a hal szívünkbe veszve”. Ennek előfeltételét egy szigorú kép írja le: „bordák 
vasrácsán sütött át a menny”. Megjelenik, áttör a valódi – nem a Mallarmé-féle üres – 
transzcendencia, de a szenvedést nem oldja fel.

A szentendrei oratórium – a legfeketébb 
és a legmélyebb szenvedés

És itt érkezünk el Mándy Stefánia költészetének egy további jellemzőjéhez. Az 
Auschwitzot meg járt költőnő ismerte a legfeketébb, legsűrűbb, legfelbonthatatlanabb 
szenvedést. Meg kellett kísé relnie ezt is képbe foglalni (Eszmélet). A legfeketébb, legsű-
rűbb szenvedés közvetlenül nem felold ható. Sokan kísérelték meg ezt a feloldhatatlansá-
gát „megjeleníteni”. De nála ennél többről van szó. Ha sikerül a legmélyebb szenvedésre 
visszavezetni a legnyersebb, legfeketébb szenve dést, amit a gyűlöleten is túli, sötét, sze-
mély-gyilkos világ okoz, akkor sikerül megtörni sugárzását. És a legmélyebb szenvedés 
már személyes szenvedés. Ezen a torkollat-ponton születik közvetle nül is érezhetően a 
háború utáni első korszak több erős verse (Szarvasmenekülő, Van Gogh, Az évek encik-
lopédiája). Vagy gondoljunk a Zenei áldozatra: „alatta kín lappang a hang”, és főleg 
erre a pár sor ra: 

ki nem szenvedhetett  
elég elég korán 
színültig megtelik 
a névtelen borán 
színültig megtelik 
semmit nem teljesít 
ha porból vétetett 
porára szétesik

A legfeketébb, feloldhatatlan szenvedés visszavezetése a legmélyebb szenvedésre – 
Mándy Stefániánál ez a mérték. (Ez történik Pilinszky legmélyebb pillanataiban, pl. 
az Apokrifban.) Az egész út, a legpusztítóbb, gyűlöleten túli szenvedéstől a legmélyebb 
szenvedésig, onnan a feloldásig ívelő, majd a szenvedésbe visszazuhanó út legdöbbene-
tesebb összefoglaló verse a szentendrei oratóriumból (auschwitzért mondott anno 1959). 
A sötét szenvedés képével indít:

egy láb hevert az úton felfelé 
arányai – az úr dícsérete 
csupasz tarkónk csendesen reszketett 
gondoljatok vak énekünkre 
hogy elhanyatlott a vasszín rácsos napgolyó

az űr sincs már meg ott a láb helyén 
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A képek egyre expresszívebbekké és ijesztőbbé vál nak, míg eljutnak a Megváltót is 
megvakító szenvedés képeiig (ismét Vajda-utalással, az élő Jézus helyén egy „pléjézus”, 
az elpirulás helyén a fém rozsdája):

aztán a koponyapiramisnál 
rámsandí tott egy vakmerő     a gúla 
csontfénye lepte be szürkés szétnyúló 
roppant tagjainkat  üregszemekkel 
nézett ránk pléjézus arca 
fémmaszkján rozsdapír 

És az emberlét minimumától is megfosztottak vallomása: „nem süllyedtünk el csak 
iszonyodtunk / hogy lám mi is hát / emberek vagyunk”. Nehezen felfogható, hogy ilyet 
ki lehet mondani. De az emberarc teljes lecsupaszítása folytatódik: „nem volt nevünk”, 
„a jeltelen sír omló arcainkon / szavunk homokja / nesztelen pereg”. Van-e mélyebb fáj-
dalom egy költő számára, mint amit az utóbbi két sor mond?

Ezen a ponton kezdődik tehát az átfordulás a legmélyebb szenvedésbe. Ismét megje-
lenik a szem, de már nem az „üregszem”: a tükröződés motívumával együtt jelenik meg, 
és tudjuk már, hogy ez Mándynál a dialógusra utal – még ha itt a dialógus fájó hiányára 
is: „és ezt nem tudtad mindenek tudója / (holott szemedben tükröződött végtelen / vonu-
lásunk égő sebhelye)”. Folytatódik az út motívum: „ez volt az út amelyen át feléd”. Újra 
erőre kap az emberi szó. A felelősségé is: „aztán nekünk kellett felelnünk / értük is”. Az 
oratórium egyik csúcs pontja a felelősség már teljesen tiszta megfogalmazása:

a szerkezetben illőn izzani 
rezegni gyötrő poli fóniád 
keskeny ösvényed törvény szigorát 
minden napon fényekké oldani 
és hozzá még saját nagy vétkeink 

Ami a Vajda-versben az úttalan út, az itt „keskeny ösvényed törvény szigora”. Egy 
percre teljesen megtisztul a hang, és megszólal a magyar költészet egyik legmélyebb 
modern imája, immár tiszta megszólítás:

világaid nyugalmát hadd ihassam 
hogy mindörökre nyugtalan 
legyek

a szomjúságról szól csak minden 
ének 

teremtő szomjunk 
hadd maradj 
velünk 

Az az átváltozás megy itt végbe, amely nélkül nincs feloldása a legsűrűbb szenvedés-
nek. Ezen a ponton nincs kép, csak fény és ének (szó). Az elviselhetetlen és az emberi 
létet végtelenül eltorzító és összezsugorító szomjúság emléke át alakul a teremtő szomjú-
sággá. Aztán a kérdés, minden Mándy vers végső kérdése: „fényarcod mása / hol lapul”. 
A szenvedés nem semmisül meg, de most már az a hang szól, ami közös a Vajda- és a 
Csontváry-verssel és a Zenei áldozattal: 
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ha arcát földi fű növi 
nem fénylik át csontján az ég 
ha nem hordja mi rárogyott 
ha nem sebez üt át a szó 
nem vérzünk el és el bele 
halálán ének nem ragyog

Ha az ilyen, végsőkig letisztult sorok a magyar költői nyelv szerves részévé válnak, 
akkor lesz remény, hogy a történelmünk sűrű, fekete szenvedései nem sugározzák to-
vább bomlasztó hatásukat.

A hatvanas években
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TArJán TAmás

lián és szekerce
mándy stefánia: Kohézió

Aki a lírai életmű esszenciáját, a Scintilla (1999) című gyűjteményes kötetet, vala-
mint a jelenleg főleg csupán szétszórtan fellelhető további Mándy Stefánia-verseket egy-
huzamban olvassa, izzó intellektuális és érzéki összetartó erő élményében részesül: nem 
vonhatja ki magát a különbözőségükben is hasonlatos költemények szellemi egyanyagú-
ságának tapasztalata alól. E teremtett világ megalkotója roppant változatos és tág uni-
verzum vonzásának enged, szinte alámerül a mindenségbe, a kozmikus sokszólamúságot 
azonban olyan telt renddé és rendszerré fegyelmezi, amelynek összetevőit a befogadó a 
szöveggel való első ismerkedés alkalmával már képes átlátni, számba venni. A misztikum 
titkaitól a tárgyi kisvalóságig gyűrűző élménykörök koherens anyagnak mutatkoznak. 
Nem csekély mértékben ez a jellegzetesség indokolja, hogy az alábbi bekezdések a Ko-
hézió című versre koncentrálnak, mely az ezerkilencszázkilencvenes évtizedben íródott.

A Scintilla – azaz a latin szó magyar jelentését nézve: szikra – két nagy fejezetre 
tagolva előbb az Új verseket, majd a Válogatott verseket villantja fel, az előbbieket négy, 
az utóbbiakat öt ciklusba osztva. A kilenc verssorozat összeolvad, noha két emberöltő 
termését nyújtja át. Egymás irányába mozdulnak az alkotások: a transzcendáló pozí-
ciókkal, spirituális nézőpontokkal átellenben a valóság- és testtudatos szövegképzések 
ugyancsak megszólalnak. Testlélek és lélektest feltételezi egymást. Az avantgárd színeze-
tű későmodernség egyszerre kötött és szabad versalakító terében a textus-molekulákig 
igényes, a fragmentumoknak önálló létet biztosító, a mondatot szeszélyességében elfo-
gadó költészet, a létrehozott-birtokolt saját nyelvre büszke, stiláris lehetőségeit folya-
matos kísérletként megélő munkásság törekszik a teljességre. A Kohézió a fontos ön- és 
mesterség-tanúsító művek egyike, nem élen áll ugyan a gyűjteményes kötetben, de a 
kitüntetett kilencedik helyre sorolódott: zárja a nyitó Rálátás ciklust.

KOHÉzIó

kohézió a hangban összetartás
míg képtelen a szem diverziója
a szaggatott csönd hómezőkre indul
aztán zöld füttyszó napfény boldog óra
ki emlékszik az első indulatra
rögök görögnek   tűnnek lábnyomok
minden napot kék éjek kereteznek
egy falevéllel röppenj fel   veszély
nem felelni az első erezetnek
minden napra kell jusson sugár
ha szembe szúr is   égő igazat mond
hallani tudni kell még akkor is ha késve
hajnalban torkomon sztravinszkij kése
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egy szó a nyelv   vagy hullva tízre százra
ezerben is egy hang kohéziója
nagy mélyekből lett a jövő kiásva
körül készül a világ összkiadása

A Mándy Stefánia vers- és nyelvszemléletére jellemző módon központozás nélküli, 
értelmezési ingásokat bőségesen megengedő verstömbnek több súlypontja elképzelhető. 
Az idő-súlypont, a mért (vagy önmagát mérő) idő vissza-visszatérő tárgya a költőnek. 
Aligha véletlen, hogy a Kohézióban is rímszó óra épp a kötetnek címet adó Scintillát 
(amely ugyancsak az újabb versek egyike) uralja tagoló főszerepével. Kétszer nyolc sor az 
a költemény, s a rímképletben b-vel jelölhető második sor – „itt néma rejtelem mindenik 
óra” – úgy köt magához összesen még öt rímelő sort, hogy azokból három (a meglehető-
sen távoli, ám így visszakapcsolódó nyolcadik, tizenharmadik és az utolsó, tizenhatodik 
sor végén) az óra-képzetet nyomatékosítja (a nyugovóra, jóra, ittmaradóra rímekkel. 
A két elütő rímszó az ötödik és tizedik sorban foglal helyet: illúziója, hajósa). E mély 
hangrendű rímsorozattal egy magas hangrendű fut versenyt, amelyet akár két össze-
csengés-jelenségre is bonthat a rímfantázia (felelsz, végtelen, messze, veszve, sőt még a 
merülve is – de e szavak rím-csoportosításának, összetartozásának vagy széttartásának 
mérlegelése már a jelenkori, újuló rímtanra tartozna). 

Visszaugorva a Kohézióhoz, az idő-központúságot, időtudatot a minden nap ismét-
lése, nappal és éjszaka egymást keretezése, a hajnal kiélesítése, valamint az idődimen-
ziónak kezdetet, indulást, felcsapó energiát biztosító „ki emlékszik az első indulatra” 
szekvencia emeli ki. A kezdettel nem a vég, hanem a kiteljesedés kerül dialógusba: „a 
világ összkiadása”, mely jótékonyan homályos, sokrétű jelentéssel utal valamire, ami 
egyelőre csupán készülőben van, de bizonnyal kikel, kiáramlik múlt-kútjából, a „nagy 
mélyekből”, s megter(e)m(t)i magát. Az iménti zárójeles szójáték, játékszó vélhetően 
nem méltatlan Mándy Stefánia kényes versízléséhez, hiszen vizsgált versünkben sem 
idegenkedett például a „rögök göröknek” betű/hangzó-bucskáztatásától, s leírta a ke-
reteznek – erezetnek hangátvető mesterrímet. A szintén újabb versnek számító Város 
estefelé soraiban még azt a hangtani kópéságot is megengedte magának, hogy a „holnap 
már nem kell a toll / meg az ének / elvetett ecsetek nem festhetnek / képet képtelent” 
versrészben egy tíz e-t tartalmazó sor szökelljen, a közvetlen környezetet is számítva még 
több e-vel, é-vel. Talán így kívánta előkészíteni, hogy az ének ríme a „sziréna ront / a 
zenének” csattanás lehessen.

A más(od)ik lehetséges súlypont a hang és a csönd akusztikus párjába, dichotómiá-
jába sűrűsödik. Szokás a csend misztikájával, etikájával és esztétikájával megközelíteni a 
Mándy-lírát. Amennyiben az utalás az évekig, évtizedekig cenzurális tiltással kíméletle-
nül elfojtott költői szóra utal, pontosan körvonalazza az alkotói sors egy hosszú periódu-
sát, illetve másfelől azt a tényt, hogy Mándy Stefánia mindig nagyvonalúan tartózkodott 
az ideológiai vagy művészeti értelemben pártoskodó nyilvánosságtól. S igaz az is, hogy a 
hiátusok, a csöndek poétikája áthatja a szokásos szóközöknél nagyobb szótávolságokkal, 
váratlan spáciumokkal sokszor élő, lyuggatott sorait. Ám tollán a csönd: a hang csöndje, 
a hang árnyéka. Hangköz a csönd, csöndköz a hang. A kettő kohéziója a hallható min-
denség. A „kohézió a hangban összetartás” felütés szembeállítódik a „míg képtelen a 
szem diverziója” közléssel, bár a második sorba fogott „elkülönbözés”, diverzió esetleg 
csupán egy időbeli feltétellel (míg) ellentétezi az akusztikus és a vizuális létérzékelést. s 
ki merészelné statisztikailag lajstromozni, a hallás vagy a látás képei uralják-e verset? A 
hómező, a napfény, a sugár stb. látványt közvetít, a szem szó a szembe szúr szószerkezet 
látás-brutalitásában ismétli magát. (Mándy Stefánia fiának, Tábor Ádám költőnek a 
baráti közlése szerint a „szemet szúr” életrajzi tényre is visszavezethető lehet: egy kínzó 
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megpróbáltatásra, amely nem szembetegségből, hanem gyógyszermérgezésből, illetve 
annak gyógyításából eredt. Saját, befelé növő szempillái szúrták Mándy Stefánia szemét. 
A szókép valóság volt, a fájdalmas valóság szóképet fakasztott.) Másfelől a füttyszó, a 
felel/mond/hall igék jelenléte, az első sorban pendülő hang visszajátszatása a tizenhét 
soros vers tizenötödik sorában mintha mégsem a látás-tényező javára döntene. 

Már csak azért sem, mert egy elementáris hang-név, tulajdonnév bukkan fel a kifej-
let során: a zeneszerző Sztravinszkij neve. Mándy Stefánia lírájának zeneisége tematiku-
san is evidens, a megformálás muzikalitásának sokféleségéből pedig még inkább kitűnik. 
Szinte nem akad újabb és régebbi mű költészetében, amelyet érvként ne hozhatnánk fel. 
Címével beszél lényegéről A 13. kantáta, az Ütős húros, a Hegedűboldogság, Az ember 
zenéje, a Kurtág Györgynek és Mártának ajánlott, intenzíven paradoxonos című A lát-
hatatlan hallgatóság, a régebbiek közül a Halotti ének (egy Schütz-motettára), a Szó-
lószonáta két sorsra (Bartóknak és Menuhinnak ajánlva), a Johann Christian és a többi 
(a zenei vonzódást nem csupán a modern zenével igazolva). Az előbbi sorból az Ütős 
húros, a válogatott versek karéjából Az évek enciklopédiája, A szentendrei oratórium, a 
Zenei áldozat ciklus egy-két darabja „kottázza” is dallamát: az írásképben, a szakaszok 
elrendezésében-összehangolásában igyekszik szemléltetni a zeneiséget. Az ajánlásokban 
és a szövegek bensejében is mutatkozó komponista- és zenésznevek, a zenei előírások 
literarizálása (ricercar, a capella, cantus firmus, canon perpetuus a Zenei áldozat című 
vers tételeinél stb.) szintén a zenei átitatottságra vall. A Kohézió hajnali, zsebrádión tör-
tént rádióhallgatást sejtető intim és intenzív szisszenése – „torkomon sztravinszkij kése” 
– jellemzi a zenei karaktert és hatást, amelyet a zeneszerzőnek tulajdonít. A muzikális 
ráérzés és költői interpretálás hasonló tömörítő bravúrjai végigkísérik a hat évtizedes 
pályát. Megjegyzendő, hogy Mándy Stefánia, aki férje, Tábor Béla filozófus oldalán az 
Európai Iskola elsőrangú ismerője, Moholy-Nagy László és Kassák Lajos életművének 
tudósa volt, természetesen a képzőművészeti indíttatást a zeneivel közel azonos fokon 
adaptálta lírájában (a Scintilla válogatott verseinek körében dominánsabbak az argu-
mentumok, mint az újabbak fejezeteiben: A cédrus, Van Gogh, Vázlatok egy Vajda-arc-
hoz, Giacometti, Egy önarcképre stb.).

A harmadik – és vélekedésünk szerint a versre legnagyobb hatással bíró – lehetséges 
súlypont a nyelvre való reflektálás. A kezdeti hang csak jóval később avatja nyelvvé 
magát, pontosabban kiterjedtebb tartományának egészét. Mielőtt erre – a kohézió-él-
ménynek legkomprimáltabb tartalmat kölcsönző vonatkozásra – térnénk, nem marad-
hat említetlenül a míves, találékony versszerkesztés, amely az erkölcsi imperatívuszokat, 
a Mándy-vers nem ritka, de sosem tolakodó, sosem expressis verbis testet öltő summáit 
nagyjából a költemény középmezőjében, tengelyében helyezi el. Az „egy falevéllel röp-
penj fel”, a „veszély / nem felelni az első erezetnek”, a „minden napra kell jusson sugár”, 
a „hallani tudni kell még akkor is ha késve” a nyolcadik és tizenkettedik sor közé írja 
magát. E „parancsolatok”, (ön)felszólítások maguk is koherensek: egymás variációi, az 
etikumnak elkötelezett és a szépségért élő egyén összefonódó maximái. (A „fonás”, ösz-
szefonás mint a kohézió: az ellentétekből szőtt kvázi-konszonancia megnyilvánulása pél-
dául az Évszakfonó, a „tegnapmaholnap” idő nagyszerű verse. „Az évszakok koszorúja” 
a törékeny biztonság, a természeti forgás ajándékozta hit köre. Egy négyszeres alliteráció 
betűrímétől késztetve hághat igaza irányába a költemény: „vak vihar vagy villámsors   
de bírni / a rogyásig telt őszt   a havak súlyát / erős nádakból rostokból a gyékény / fejünk 
fölött az isten a tető / talpunk alatt az út se fogy a végén / amerre menni most írod elő”.)

A Kohézió tudatosan kissé ziláltnak hagyott – egyszerűbben szólva: epikumától is 
változatos, rejtett cselekményességében mozgalmas – felvezető tizenhárom sora e tűnés/
feltűnés/áttűnés ellenére/miatt üvegszerűen áttetsző is. Rímei koccanásként pattannak 
fel. A „torkomon sztravinszkij kése”, a vers legtökéletesebb három szava metszi ki Mán-
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dy Stefánia költői szótárából az utolsó négy sort: „ egy szó a nyelv   vagy hullva tízre 
százra / ezerben is egy hang kohéziója / nagy mélyekből lett a jövő kiásva / körül készül 
a világ összkiadása”. A sokszorozás – egy, tíz, száz, ezer – poétikuma nem enged eltán-
torodni a kohézió, az egy eszméjétől, még hang és szó, hang és nyelv különbözősége, 
meg- és felosztottsága által sem. A nyelvi matéria – a vers anyagi hordozója, a költői 
nyelv – fordul merész váratlansággal a historikus átpillantásba és sejtelembe. A nyelvta-
nilag kissé szokatlan – purista nyelvészek szerint kerülendő – „nagy mélyekből lett a jövő 
kiásva” megfogalmazás elvont, de nagyszabású történetiséget konstruál, összerendezi a 
jelenben az idő-súlypont múlt és jövő idejét, egyesíti a csönd/hang-súlypont végleteit, 
és úgy definiálja az emberi nem alakuló távlatait, mintha a folyamat nyelv-, szöveg- és 
műalkotásszerű lenne: összkiadás. Mivel – oly sok Mándy-vers megkapó lebegéséhez, 
dekonkretizált tárgyiasságához hasonlóan – itt sem dönthető el, a közeljövő egy kardiná-
lis állomása, a fejlődés ugrópontja, netán apokaliptikus végső stádiuma készül-e (s hogy 
„körül készül”, az önrímes, ál-figuraetymologicás voltával külön is szépségesen bekerítő 
funkciójú).

Az egész vers-levezetés, verskomponálás jellegzetesen rávall Mándy Stefánia egyik 
szövegsarjasztó technikájára. Az egymástól részben függetlenedő versegységek (amelye-
ket szakaszhatár viszonylag ritkán választ el) különböző irányokból szöktetik, csava-
rintják indájukat a versbeli beszélőre, aki egyben versbeli hallgató (sokszor átmenetileg 
a csöndbe feszülő elhallgató) is. A sorok liánozását képszerűen a széthúzódó spáciumok 
(„space-ek”) nagy száma, a rímek csapongása, a belső rímek játéka, a szóvirtuozitás, az 
ismétlések fokozó tervezettsége, a szöveg zenei kanyargása teszi még szembeszökőbbé. 
A versalany azonban kissé aforisztikus megállapítások, maximák szekercéjével gyorsan 
kivágja magát a gúzsból. Nem megtisztítva, hanem felemelő dúltságban, a gondolat 
nyitott ágaival hagyja hátra maga és az olvasó számára a versterepet, miközben mégis 
ad gondolati, értelmezési főirányt. A rendezetlen rendezettség kohézióját.

A harvanas években egy lengyel grafikusnővel
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Az Újhold körüli jelentős költők közül Nemes Nagy Ágnes líráját sokszor cserkészik be 
a szakemberek a között névutó hatványozott kitöltésével, követve egyik vers- és kötet-
címének szavát, azaz a Közöttben repetitív-variált módon megénekelt villámló átmene-
tiséget, a személy, a lélek két part, két szint, két elem közötti útonlétének drámáját. Pi-
linszky János lírájának kibontásához stigma-névutót keresve az után a legalkalmasabb. 
A „Megtörtént, holott nem követtem el, / és nem történt meg, holott elkövettem”: a 
Merénylet végérvényessége. A bűn (az áteredő bűn, a szeretetlenség-vétkezés, az Ausch-
witz-botrány) utáni tudat, az utószó- és Utószó-életérzés ünnepélyes végérvényessége a 
végkifejletet, a mindenek-utánt: a végítélet titkát is az utóidejűség kétségtelen kétséges-
ségében tételezi. Mándy Stefánia versideája a felé nyelvtanában radikalizálódik. A Kohé-
zióban is jól megfigyelhető és sokadik olvasáskor is gyönyörködtető, amint a nem egy-
könnyen körülírható összetartó erő molekuláira hull, részeiben és részeivel támad, ám 
ugyanekkor lényegi egyként és nemesebb, perspektivikusabb, nagyszerűbb és fenyege-
tőbb minőségben újraszervesül. Önmagát tűzi ki irányként, az ezerfelé hullott fogalmak, 
szavak sokaságát a koronázó egy fogalom, szó felé igazítja (mely szükségképp komplex 
fogalom, összetett szó, szavak szava): az Egy, tendenciájában, önnön maga összkiadása.

Füst Milán által széljegyzetelt korai verskézirat
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yAshIro ATIKo*

kavicshajigálás  
egy/másnak

Weöres Sándor** és Mándy Stefánia*** verses levelezéséből

WS-VERZIÓ:
A végtelen gond
olata a végesség,
és kész is minden.

#

Mindenben benne 
van a teremtő végte
len szeretete.

#

A fény formát ad
a sötétségnek, hogy mint
át mutathasson.

#

Egész énemet
fogom, legfelsőbb fokon,
felajánlani.

#

Megbocsátás más
oknak, ugyanaz, mint ha
magadnak teszed.

#

*Magyar származású kortárs japán költő. A zen buddhizmus tanulmányozása miatt utazott Japánba 
negyven éve, azóta szerzetes lett és a mai japán irodalom egyik elismert szerzője. Műveit japánul és angolul 
írja.

**„Tábor Béláné Mándy Stefánia (címét Hamvas tudja) kb. 25 éves, kiváló költőnő.” (W. S. levele Vár-
konyi Nándornak, 1946)

***„akit a giccsfény el nem ragadott / maradtál végső elragadtatott / skarabeuson nem fog az idő / fel-le 
ég még ég és föld között / aki a szívközépbe épen költözött”(M. S.: Weöres Sándornak)
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Minden egyes lény
egy-egy szívdobbanás,
együtt is külön.

#

Egy fa is mennyi
szeretetet adhat, hisz
tükrök nélkül él.

#

Minden lét a vég
telenből ered, és ad
dig is él minden.

#

Egy arc, ahogy vált
ozik a tó felszínén
át fodrozódva.

MÁNDY STEFÁNIA-VÁLTOZAT:

A víztükörben
felhődarab sodródik
a túlsó part felé.

#

Szakadó eső,
fának támasztott létra,
csúszós út, fel, le.

#

rothadó körték
a hajnali fűben, és 
nem csak a versben.

#

A költő ajtót 
nyit a végtelenre, lépj
be bátran hozzá!

#

Egyetlen módszer,
hogy nincsen semmiféle,
csináld a dolgod.
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#

Mit jelent írni,
visszatükröződni mások
szívében kicsit?

#

Az erdő szélén
vadak futnak, nyomukból
homály szivárog.

#

Mohás kő vagyok
egy árnyas horhos mélyén,
mi lehetek még?

#

Kávéspohárnyom
az asztalon felejtve, 
csak ennyi voltam.

 (Jász Attila fordítása)

Rába György levele
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horváTh ágnes

Az ember és a ház 
mándy stefánia emlékezete

helyek: haris köz – szentendre

Gyerekkoromban sokat mentünk Szentendrére, de nem turistaként, hanem mert 
ott vett ki műtermet Bálint Endre, de kijártunk a Művésztelepre is, meg a mozgalmi 
hagyomány is odaűzte a szüleinket,  sokunk szüleit. De főleg apánkat, aki ott úszta át a 
Dunát. A hévről leszállva, mikor átmentünk a patak fölött a hídon, Tábor Béla? Stefka? 
az apám? balra mutatott, hogy arra volt Stefkáék nyári háza, az a villa, amelyben hosz-
szú nyarait töltötte, májustól őszig. Mikor még-már volt iskola, héV-vel járt be. És talán 
itt kezdődött az élete. A Haris köz – nem az, amelyiket ismertem, arról majd később 
mesélek –, hanem a régi, a háború előtti, az, amelyikből csak dirib-darabkák maradtak 
meg, mint pl. a titokzatos trumeau, amiről azt gondoltam, hogy azt mások kommódnak 
mondják, de csak jóval, vagy harminc évvel később Párizsban tudtam meg, hogy ennek 
a szónak van „közönséges”, tehát nem a Haris közhöz kötődő értelme is, nevezetesen a 
Notre Dame főbejáratán az elválasztó, faragott oszlopokat nevezik így, és tényleg, a Ha-
ris köz-beli trumeau két ajtaja között egy faragott oszlop volt, ezért volt hát az az édesen 
ejtett trümó; de a Nana kente vajaskifili is a régből jött, Nana, Stefka mamája nyilván 
nem tudta elképzelni az életet a vajaskifli illata-íze nélkül, ez már majdnem Proust 
Madelaine-jére emlékeztet, akit talán Nana nem olvasott, de ha igen, akkor föltétlenül 
franciául, ahogyan az általam váratlanul odavitt poszt-68-as francia fiatalokat is meg-
hatóan régi, elegáns franciasággal fogadta a késő hatvanas évek avíttan szürke Buda-
pestjén. A trumeau-ban Stefka képzőművészeti könyveket tartott, onnan vette elő, ami-
kor gyorsan meg akart mutatni valakit, talán Max Ernstet, vagy Chagall-t? Mindegy is. 
Ez a folyamatosság volt a fontos, persze nem akkor, akkor föl sem tűnt, ezt láttam, ezt 
éltem, tehát ez a folyamatosság a Nana polgári francia műveltsége és a Stefka később 
Tábor Béla „fertőzte” spirituális-avantgárd kultúrája között volt megható, de még ma 
is az. Ezt a folyamatosságot a Stefka szobájában, tehát a nagyszobában, a nappaliban 
álló-működő, bauhausosan modern csőbútorok is képviselték. Még mindig a szépséges 
trumeau-hoz és vidékéhez tartozik, hogy a Haris köz a hatvanas években, mikor kezd-
tem odajárni, egy zsúfolt, hármas társbérlet volt. Az egyetlen a környezetemben.

De visszatérnék a polgári miliőbe, ebbe az upper-middle-class létbe, ahová Szent-
endre Szántó Piroska alakjában robbant be, mikor Stefka rajta, illetve Bálint Bandin 
keresztül megismerte Vajda Lajost és Korniss Dezsőt. Azt gondolom, hogy itt kezdődött 
el az igazi élete. A tizenkilenc éves életvidám, gömbölyű lány szembetalálkozik a két 
komoly, már harmincas éveiben járó, aszketikus, karizmatikus festővel. Úgy képzelem, 
a szabó lajos-i „magasabb szellemi világgal” való találkozás elsőre olyasmit szült, hogy 
„azt adom, amim van: a szentendrei kert gyümölcseit. Még nem az enyémet, az majd 
később jön.” Itt, ekkor és így fakadhatott fel az a burjánzó adni akarás és adni tudás, 
ami élete végéig elkísérte. 
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A szó szerint túlcsorduló szeretethez talán negyven évvel későbbről: Stefka minden 
délután bevitt Bélának egy szinültig töltött csésze tejet. A tej kiömlött, az alátét is tejben 
fürdött. „Stefka azt hiszi – mondta Béla –, ha nem tölti tele, akkor én azt fogom gon-
dolni, hogy nem szeret eléggé. Látod, én ezt az esendőséget is szeretem benne.” Éppen 
a szeretni tudásról beszélgettünk. Hogy a szeretet „erősebb mint a halál”, hogy csak 
határtalan lehet s hogy a nem szeretést, a nem szerethetőt is magában foglalja. 

Magam előtt látom ahogy viszi a sok szépséges gyümölcsöt föl, a Haluska tanyára. 
Ahogyan aztán titokban, mert Júlia megtiltotta, mégis végigüli a műtétet, Vajda Júlia 
műtétjét. Ahogy meg, amikor anyád volt nagybeteg, Júlia vitte a grillcsirkét nektek. Én 
onnan vettem, vagy talán loptam az ötletet, hogy ennivalót vigyek a Harisba. Ennivalót 
a Harisba? Ahol csupa szellemi történések vannak? Ekkor, már anyaként értettem meg, 
hogy mi is az ennivaló: táplálék. Mikor étel kell, akkor az, mikor beszélgetés, akkor 
meg az. Nekem nagy élmény volt, mikor először megtettem. – írtam Ádámnak a mostani 
Stefka-emlékezés kapcsán.

A szentendrei kert gyümölcsei tehát lassan átvándoroltak a Haluska-tanyára, ahol 
Vajda lakott, pontosabban nyomorgott, és ahová a szintén szegény barátai jöttek őt meg-
látogatni – Bálint Endre, Bíró Gábor és felesége, Bíró Klári, és nem utolsó sorban az a 
Szabó Lajos, aki majd a háború után elküldi barátjához, Tábor Bélához megismer-
kedni, majd hamar feleségül is menni. De ez már az emlékek emléke csupán, de annyi 
bizonyos, hogy itt lett rátéve az a pecsét, ahogyan a csecsemő szájára az angyali csók, 
amelyik egy életre megjelölte. Sorsos asszony volt, mondanám adysan.

helyek: Auschwitz-birkenau

Stefka verseiben csak így: oswiecim. Kisbetűvel és lengyelül. Így sorolni be a szám-
talan többi város közé, így tenni névtelenné, és talán megfosztani a valaha-volt-lététől? 
Nem tudom. Nálunk otthon anyám hangsúlyozta: Birkenau. Auschwitz munkatábor, 
Birkenau haláltábor: krematóriummal és gázgamrával. 

Vagy tíz éve csináltak velem egy interjút, abból idézek:
És akkor ő huszonnégy éves volt. Elég gyerek, tehát olyan későn érő típus, ahogyan a 

leveleiből később nekem kiderült. Már nem Auschwitzból, hanem korábbról, meg apám-
nak. Tehát hatan egy priccsen aludtak, lent-fönt, és van egy Zahava, akivel néha tartjuk 
a kapcsolatot, akivel így fejtől-lábtól aludtak, és a másik pedig akivel együtt volt, az a 
Mándy Stefánia, akivel kiderítették, hogy az apámmal nagyon jól ismerték egymást. 
Hát szóval ez egy fantasztikus véletlen volt. És hát pláne, hogy a Tábor Béla például 
az apámnak is nagy tekintély volt. Szóval arra emlékszem, az anyám mesélte, hogy a 
Stefkával barkochbáztak. És az egyik egyszer Mózesre, a másik pedig Jézusra gondolt. 
Most ez is olyan volt, hogy Auschwitzban Jézusra. Tehát ez is, ez nekem iszonyúan 
tetszett, de tulajdonképpen annyira nem is tetszett, mert természetes volt... Mert itt nem 
zsidó-keresztény szembenállás volt, hanem valami más.

Tehát nekem két anya-típus volt, akin van szám, és akin nincs. Szóval nem is tudtam 
elképzelni, hogy lehet anya az, akinek a karján nincs szám. Hát ugye hozzánőtt, hát itt 
volt, nem takargatta. Volt, aki kiszedette a tetoválást. 

A mûvtöri

Második gimnazista lehettem, amikor mondták, hogy Stefka a baráti kör gyerekei-
nek – mint utóbb megtudtam, anyagi segítség céljából is! – művtöri órákat fog tartani. 
Minden szombaton. Valamikor délután, a Zichyben, vagyis Surányiéknál. Megpróbálom 

h
o

r
v

á
th

 á
g

n
e

s



68

összeszedni, kik voltak ott: a Tábor-gyerekek, Ádám és Eszter, Surányi Laci, a Horváth-
lányok, azaz Judit és én, Miklós Juli, Gádor János és Panni, Judit hozta Forgács Évát 
és Zsasskovszky Krisztát, talán Bíró Eszter? Arra emlékszem, hogy ezek az órák nagyon 
nem hasonlítottak az iskolai órákra, legföljebb azokra, amelyeket Baránszky Jób László 
tartott nekünk a Fazekasban, vagy amilyen órákat Ajtony Árpád novellájában Rákóczy 
Kázmér tartott. Tehát nem az volt a fontos, hogy egy dolgot megtanuljunk, hanem in-
kább az, hogy a dolgot magát megismerjük. Hogy eljusson bennünk oda, ahol valami 
elevent érint. Stefka a művtöri órákon megtanított bennünket látni. Ott tanultuk meg 
azt is, méghozzá egy Cézanne-képen, hogy egy festmény vagy rajz stabilitásának az a 
próbája, ha fejre állítjuk, és nem esik szét. Ezt a tudást adhattam tovább bő negyven 
évvel később két kedves tanítványomnak, Zsófinak és Biankának, mikor Párizsban egy 
Cézanne-kiállításon tárlatvezetést tartottam nekik. 

És hogy mennyire feszesek és feszültek is voltak ezek az órák – itt persze nem arra 
az intőre gondolok, amit Stefka például Ádámnak adott, mert nem figyelt –, az abból is 
látszik, hogy utána nagy „hülyülések” voltak, János sziporkázó humora adta meg a han-
got, neki köszönhetően indult el Amondó király és udvarának nagy játéka, amelyik még 
a zsámbéki kirándulásokon is folytatódott. De a művtörinek is része kellett hogy legyen a 
későbbi Hungária körúti, majd Emke-beszélgetések megszületésében. (Minderről Tábor 
Ádám ír részletesebben a Hatvanas évek-ben és A váratlan kultúrá-ban.) És talán most 
mi is elindítunk valami hasonlót.

A versek

Stefka költő, én meg írtam néha egészen jó verseket. Volt egy időszak, mikor vagy 
azért jártam föl a Haris közbe, hogy Bélával beszélgethessek, vagy azért – és ez volt 
sűrűbben –, hogy verset mutassak, vagy verset olvassak. Ez a kölcsönösség számomra 
megtisztelő volt. Stefka verseiből sokat tanultam versolvasásból. Ahogyan képet nézni 
ő tanított meg, úgy verset kritikusan olvasni is. Talán ezért alakult úgy, hogy a háború 
utáni első, Magyarországon megjelent kötetét, az Ellopott történelmet én mutathattam 
be a Szombat-ban. Ebből idéznék:

Megjelent Mándy Stefánia verseskötete. Már régóta vártunk erre, mert ismertük fo-
lyóiratokban itt-ott közzétett vagy kéziratban olvasható verseit, és tudtuk, hogy ezek a 
versek együtt ugyanazt a többet adják majd, mint önmagukban. Mert mindegyik versben 
megnő a vers alapmotívuma. Szól valamiről és égbe kiált. Mindegyik vers fénylik és ma-
gasodik: transzcendens, a szó szoros értelmében. Elkezdődik és kinyílik egy magasabb 
dimenzióba: születés és fény. A születés fájdalmának és örömének teljes intenzitásával, és 
a fény átvilágító és formát adó erejével a vers, mintha a teremtés jelenébe vonna bennün-
ket, olvasókat. A teremtésben hallik, hangzik, látszik, formálódik, lesz. Zene, kép, szobor, 
forma és végül az alak, aki a végső forma, maga a személy, mint A belső alak-ban:

életünk isten szabadalma
…nevem két vesszeje csak visszfény
neveden hordott ékezet

Az első sor nyakig benne van a huszadik században, az utolsó kettő az örökkévalóhoz 
ágaskodik. Soha azelőtt ilyen megfogalmazása az elkötelezettségnek nem volt lehetséges. 
Elkötelezettséggel terhes elkötelezetlenség. Szabadalom csak ott van, ahol Isten is egy a 
lehetséges (akár szellemi) magántulajdonosok közül. Mindenből sok van, tulajdonból is. 
Ember is sok van, lehet vele azt csinálni, amit akarunk, tárgy, tulajdon a sok közül, miért 
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ne lenne lehetséges Auschwitz is (a költő, hogy ne mitizáljon, hogy ne építsen Auschwitz-
mítoszt, csak így, kisbetűvel írja: oszviecim.

Magyarázzam? A két utolsó sorban minden együtt van: szerelem és ima. A sűrítés a 
zsoltárok és az Énekek éneke hangját idézi – két nyelven. Érthetem a Biblia nyelvén, és 
érthetem magyarul, az anyanyelvemen. És a kettő együtt eleven. Egy példa, ugyanebből 
a versből: „bár nem lehetek semmi másod”: ha úgy értem, hogy csak az lehetek, ami 
úgyis vagyok neked, énmagam, önmagam, és nem más, és ez az én teljesen a tiéd, vagy: 
„bár nem lehetek semmi másod” - nem lehetek a képmásod, nem lehetek egy második az, 
ami TE vagy - akkor a kettő itt egybeesik, formát ölt a két jelentés egysége. És ugyanez 
az egybeesés ölt formát, nyer belső alakot az utolsó két sorban, amely egyaránt lefor-
dítható a férfi-nő és az Isten-ember viszonyra, másrészt e két soron is áthallatszik a 
Biblia nyelve: kiejtett nevem csak visszfénye lehet a kiejthetetlen Névnek, ám ez a kiejtés-
kimondás is csak akkor lehetséges, ha pontozom, ha ékezem. És ha magyarul halljuk, 
akkor az ékezet=ékesség. Az ember a teremtés koronája – a nő a férfi ékessége: neveden 
hordott ékezet.

Mándy Stefánia erős kontúrjaival mintha kirajzolta volna az életét. A sors mintha 
csak a ceruzát adta volna a kezébe. Vajda Lajos vonalrajzai kapcsán nem véletlenül 
mondja, hogy rajzain „halk, érzékeny vonalakkal zárja körül ennek a választott világnak   
megörökítendő elemeit. Két alaptémája: az ember és a ház.” Szentendre és a Haris köz 
az a két hely, ahol megismeri és ahol megszólalnak a neki legfontosabbak, akik útját is 
cölöpként kijelölik: Tábor Béla és a két Lajos, Szabó és Vajda, a magyar nyelvű szellemi 
élet e három prizmatikus alakja.

Az Építők Klubjában rendezett 1962-es kiállításon Vajda Júliával
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vIllányI lászló

A másik
          Mándy Stefániának

Tizenhét évesen járt az egykori pokol helyén,
látta a bőröndhalmokat, hajhegyeket,
ott szünet nélkül nem azért égett tűz,
hogy köré melegedni gyűljenek emberek;
mindnyájan a fekete anyától származunk,
ezt meg kellene tanítani az ábécével,
gondolja, amikor hallja az alantas rigmusokat
skandáló kórust, vagy a megjegyzést, nekik
mindenhol jól megy, biciklijét, csempészáruval
megrakodva, riadtan tekerhetné a határ felé
Dél-Amerikában, nézhetné Japánban elsodort
városa nyomát, gyalogolhatna fegyveresektől
elűzve Afrikában, egy másik időben élhetne
herceg vagy halász fiaként, ülhetne egy másik
vonaton, nem könyvvel a kezében, nem olvashatná:
„hordom a másik életét, és nem viszem el álmát,
ámult angyalok hogy törünk át a sors ellenszelén”.

Tábor Bélával a nyolcvanas években
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mIKlóssy endre

lélekszikra
mándy stefánia költészetérôl

„Az ellopott történelem” – ez a címe Mándy Stefánia első jelentős verseskötetének, 
ami még Magyarországon is ritkaság-számba menően, csak ötven (!) év múltán követ-
hette a legelső kötetét. 

Mi az, amit „történelemnek” mondunk? A mi saját sorsunk, ahogyan jól-rosszul ala-
kítjuk. És amikor tőlünk ezt ellopták  és a semmi maradt, ahogyan ő írja a huszadik szá-
zad alapélményéről, akkor azt kell átélnünk, hogy amit gondolunk vagy teszünk, annak 
semmi köze nincsen ahhoz, ami történik velünk. Hogyan formálhatja ki akkor az ember 
a saját életének mítikus egységét? Hogyan beszélhet bármiről, aminek ő maga immár 
nem az alanya, csupán a tárgya? Tárgya az eseményeknek, egyébiránt éppen úgy, aho-
gyan a diadalmas társadalomfejlődési elméleteink hangoztatják, pusztán „grammatikai 
alany”, Koestlernek a bűn érdekében önmagát feláldozó hőse életprogramja szerint. 

A metafizika azt mondja erre: úgy, hogy nincs idő, vagyis nincs „esemény”. De hát az, 
amiben élünk, valamiképpen mégis csak „van”. A század művészeti avantgardja ebben 
a kettősségben bontakozott ki, és a probléma szemléltetésére Kassák Lajost kell kiemel-
nem, annál is inkább, mert Mándy Stefánia indulására is jelentős szellemi hatása lehe-
tett, akárcsak az egész magyarországi avantgardra. A kettősség Kassákban érdekes elvá-
lásban nyilvánult meg: a képzőművész formateremtése geometriai tisztaságú, mintegy 
metafizikai antitéziseként a világ káoszának, míg a szabadverseiben az „időt” rendezi be, 
egy öntudatos formáló akarat konkrét képeiben. 

„Ordne den Schreier, singender Gott!” – az üvöltést formáld meg, te éneklő Isten 
– mondja a görög mítoszból korunk valóságába érkező Rilke, és mintha ezt az impera-
tívuszt hallanánk ki Kassák kalapács-szerűen kemény szavaiból. Ez a nyersen összeálló, 
asszociációkra késztető forma némileg Mándy Stefánia indulását is jellemezte:

hidegtű karca a forró viaszban
csontig maratva ítéleteit

Az ő útja azonban másfelé tartott, mégpedig egy másik nagy festő, a fiatalon elhúnyt 
Vajda Lajos hatására. Egy kör, vagy egy háromszög „bárhol” lehet – de Szentendre 
csak ott, ahol van. A „szentendrei mítosz” megalapítója úgy vélte, hogy minden festőnek 
van egy „helye”, mint el Greconak Toledo, van Goghnak Arles, Cézanne-nak Aix-en-
Provence, Ferenczy Károlynak Nagybánya, és ő a maga helyét itt találta meg a kisváros 
formáiban, amelyek a számára átfogó világlátást hordoznak. A formái a kapcsoló üres-
ségen keresztül rendeződnek egymáshoz, nem egészen úgy, mint a kínai festészetben, 
mert őnála a kapcsolat a telítettség olyan egyidejűsége, amely az esetlegességek magába 
foglalásával az örök rendet közvetíti.

A „Vajda-hatás” – ha ugyan szabad egy költő esetében festői inspirációra hivatkozni 
– elsősorban abban az igényben nyilvánul meg, hogy a formák ne absztrahálódjanak, ne 
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bízzák a kapcsolatukat kizárólag a mérlegelő értelemre, hanem az intuíció által teremt-
sék meg a belső összefüggéseiket. 

altamirában még dobog a szív bölénye
maszkokban még az ősi tánc folyik
toll szőr üszök repül

A maszk Vajda egyik legkedveltebb formája, mint az eltakarva-megmutatása az áb-
rázolhatatlan valóságnak. Mándy Stefániánál is gyakori, és mindig tudatos a Vajda-
idézés is:

a ferde maszk az égen csillogott
a rúdra tűzött kocka nyögve fordult
a szárny nem látszott
tánca villogott
(…)
nevednek fényét dögszagú kaszárnyák
évezredei lopják
(…)
a ferde maszk szeméből színarany
csordul fejünkre
orvul összeéget.

A Mindenható terveibe ki láthatna bele? Mi csak a történelmet szemlélhetjük – ahol 
még a megkoronázásunk is pusztulásunkat jelenti. 

A szabadvers kassáki merevségét Mándy Stefániánál a mind erősebben beszűrődő 
zeneiség oldja fel. Verstémaként is, mint például a Cantata Profana korhoz illő megidé-
zésében

e száj többé már nem iszik pohárból
e szív beszőve hűvös rejtjelekbe
északra megy a lélek e hazából

Olyan kompozíciókban, mint mindenek előtt a Szentendrei Oratórium, ahol Vajda 
Lajos halála mintegy „rákopírozódik” az auschwitzi pusztulásra, egészen a nagy festő 
alkotói módszerének megfelelően, áriák, recitatívók, kórusok váltakozásában. A vállalt 
sors erősebb, mint a pusztulás. 

ha arcát földi fű növi
nem fénylik át csontján az ég
ha nem hordja mi rárogyott

A zeneiség legfontosabb megnyilvánulása azonban őnála a ritmus, ami idegen a „ha-
gyományos” avantgard formától, de Mándy Stefániánál egyre határozottabb helyet kö-
vetel. Valószínűnek tűnik, hogy összefüggésben a tartalom magasztosságával.

Sokáig a jambikus ritmus a meghatározó, sőt kifejezetten ötödfeles és hatodfeles so-
rok is felbukkannak 

az egy viselte mind a hallgatást
a csend viselte elszállt füstjüket
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Kodály Zoltán zenei hallását erősen zavarták ezek a jambikus formák, mint a nyel-
vünk hangsúlyától idegenek. A formahű kiváló fordításirodalmunk jóvoltából kerül-
tek hozzánk, és klasszicizáló költőink azután a saját művekben is alkalmazni kezdték.  
A nyelvünk természetes ritmusa azonban mindinkább áttör Mándy Stefánia egyre vál-
tozatosabb formájú verselésén, a felező négyestől 

kívül harsány // zaj az élet
belül néma // virágének

a rendkívül változatos daktilusos ütemekig:

fogd a fejed nincs vattacukorból

halljuk a nagyvárosi forgatag esti örvényéből, vagy Jakob Böhme látomásából, ami 
az embert beszippantja. A folyamatos apokaliptikus fenyegetés mellett hát itt áll a min-
dennapi valóság elveszítése is. A tárgyak csak az emberre való vonatkozásukban nyernek 
értelmet és jelentőséget. Ismét egy festő juthat az eszünkbe, van Gogh :

itt kuporgok az üres szék előtt 

A kép, a hang és a metafizikai látomás: egy idejét veszített kultúra törmelékeiben 
jelennek meg. Vajda Lajoshoz érkezünk el ismét, a „szétvágott képek” kompozíciós elvé-
hez, ami ebben a formában válik világlátomássá.  

mi pattan ki
a roppant agyakból
nem nem isten teremtette és nem
agyagból tébolyult
atom

„Istenen, minden szellem, élet és formák ősforrásán kívül is vannak önmagukban 
létező dolgok” – mondja magyarázatképpen Szabó Lajos. Ezek azonban kirekesztik 
magukat az egyetlen valóságból, és éppen ezért a létezésük teljes egészében e valóságnak 
a rombolása. Vajon van-e ennek valamiféle határa? Megmondani ezt senki se tudja, az a 
hagyomány, amely az efféle világpusztulást eleve kizárta, ma már nem rendelkezik meg-
fogható formával, és éppen ezért megszólíthatatlan a számunkra. Tétován bukkannak 
fel Mándy Stefánia verseiben Böhme és Eckhart, Bach és Bartók, Rosenzweig és Kafka. 
Mi végre? Úgy tűnik, mintha minden a teljes megsemmisülés felé zuhanna.

holnap már nem kell a toll
meg az ének

Mindazonáltal: a pusztulásvíziót semmiképpen sem tekinthetjük reálisabbnak, mint 
magát a valóságot, amelynek az eltüntetésére irányul. Az életnek ebben a terében hang-
zik el az, amit talán e költészet végső tanulságának mondhatnánk:

életünk isten szabadalma

Budapest, 2013.április
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molnár lAmos KrIszTInA

„A boldog lelkek tánca…”

Írni készülök Mándy Stefániáról. Amikor az ötlet március végén felvetődik, szégyen, 
de mégis kénytelen vagyok bevallani, alig tudok róla valamit. Azt pedig még kevésbé 
sejtem, hogy mennyire nem leszek könnyű helyzetben, amikor arra szánom el magam, 
hogy megismerjem Őt, hogy felderítsem. A költőt, az írót, a tanárt, az alkotót. Az em-
bert, aki adni született. Bizony, nincs könnyű dolgom. Nem voltam, és vagyok kortárs, 
illetve csak részben, Mándy Stefánia a nagymamám kortársa volt, 1918-ban látta meg 
a napvilágot. Ismerhettem volna személyesen mégis? Igen, természetesen. Akkoriban 
rehabilitálták őt, 1989-ben, amikor én éppen családot alapítottam, anya lettem és utána 
még volt bőven aktív jelenléte a magyar irodalomban, maradt még tizenkét évig. Velünk. 
Olvashattam volna a verseit, tudhattam volna róla, és mégsem. Az irodalomnak nem jó 
a PR-ja, marketingje, akkor sem volt az, a múlt század végén. Ezen kívül nagyon sokáig 
még a rendszerváltás után is irányított volt az ismeretszerzés lehetősége. Az került szem 
elé, ami éppen valakinek, valakiknek fontos volt, messze nem mindig az, ami lényeges, 
és ami igen, mégis láthatóvá lett, ahhoz is nagyon kellett fülelni, nyitott szemmel járni, 
a megfelelő könyvesboltokban a megfelelő polcokon keresgélni. Persze nem erre fogom, 
de valahogy így. Ebben az országban, az elmúlt nyolcvan évben a kultúra és benne az 
irodalom sem volt annyira elemi, a szellemi táplálék megszerzése nem képezte ösztön-
szerűen a lélek létfenntartásának részét, csak kevesek számára. Hogyan írjunk tehát 
valakiről, akit alig ismerünk? Hogyan ismerjük meg? A XXI. század elejének fő forrása 
az internet, a könyvtárak mellett, előtt. Mindenképpen. Nevet beír, enter, linkek sora je-
lenik meg, és klikk. Így gondolom. De első olvasatra látszik, hogy ez bizony kevés lesz. Az 
irodalmi portálokon, a lexikonokban soványak a bekezdések, alig három-négy mondat 
mindegyik, ráadásul az információ majdnem mindenütt szó szerint ugyanaz.

Mándy Stefánia –művészettörténész (Budapest, 1918. november 5. – Budapest, 
2001. július 7.)

1936–1941: a Pázmány Péter Tudományegyetem művészettörténet–pedagógia–pszi-
chológia szakos hallgatója volt. 1965: Móra Ferenc Könyvkiadó nívódíja; 1984: Corvina 
Kiadó nívódíja; 1994: IRAT-nívódíj; Köztársasági Érdemrend Kiskeresztje. 1941–1944 
és 1945–1949 között művészettörténeti tanfolyamokat tartott. 1944–1945-ben Ausch-
witzba deportálták. 1945–1949 között a Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészet-
tudományi Kar pedagógiai tanszékének megbízott előadója. 1949-től műfordításból és 
gyermekverskötetek publikálásából él. 1948–1989 között versei csak külföldön jelenhet-
tek meg. Kutatási területe a modern magyar művészet. Könyvei, tanulmányai, cikkei és 
számos katalógus-előszó mellett 1945–1949 között és az 1960-as években előadásokat 
tartott az Európai Iskola művészeiről, Moholy-Nagy László és Kassák Lajos művészeté-
ről, valamint kiállításokat rendezett és nyitott meg. Művészettörténeti munkássága mel-
lett eddig 3 verseskötete jelent meg: A lélek lép, lebben sután (Budapest, 1941); A kés, 
a kéz, a hal (Párizs, 1970); Az ellopott történelem (Budapest, 1992). Férje Tábor Béla 
filozófus, gyermekei Ádám és Eszter.(Forrás: Artportal)
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Mándy Stefánia 1918. november 5-én született Budapesten Mándy István és 
Temesváry Blanka gyermekeként. 1936-1941 között a budapesti egyetemen bölcsész-
doktori diplomát szerzett. Költőként a Szép Szónál indult…. / a többi szöveg lásd mint 
fent (Forrás: Wikipédia)

Nagyszerű. Ezzel aztán sokra megyek. A semminél több, de amire nekem szükségem 
van, annál sokkal kevesebb. Tovább keresem.

Monográfiát senki sem írt róla, és ő sem írt magáról, nincsenek naplórészletek, tö-
redékek. Ha prózát írt, azt sohasem önmagáról. Inkább példaképekről, pályatársakról, 
férje közvetlen kollégájáról, Szabó Lajosról, mindig csak másokról. És nincs egyetlen 
kép sem. Portré, vagy bármilyen kép, családdal, vagy anélkül, írótársakkal borozga-
tós, felolvasó-esten készült, díjátadáson, mosolygós, vagy komor, egyenruhás, vagy civil, 
semmilyen kép sincsen, sehol. Nem látom őt. Nem tette magát láthatóvá, rejtőzködik. 
Talán szándékos ez. Nem ismerhetem őt meg, csak a költészetében.

Irány a könyvtár. De itt meg kevés a kötet, mindössze három verses, és alig egy kicsi-
vel több csak a róla készült tanulmány. Mindhárom meglévő kötet itthoni kiadás, azok 
a verseskötetek, amiket a negyven éves „száműzetésben” írt, és amit Párizsban adtak 
ki, (Ikrek könyve. 1964. –  A cinóberpiros madár. 1965. – Bálint (Endre). Paris–Bruges 
1966. – A kés, a kéz, a hal. Párizs 1970. – Eszterlánci tánc. 1973.) itt nincsenek meg. 
Ráadásul az egyiket, a legelső füzetszerű kis könyvet, „A lélek lép, lebben sután” címűt 
kölcsönözni sem lehet, háború előtti irodalom, mondják, azt sajnos nem lehet elvinni. 
Húsz vers van benne pedig, és a számomra már az első pár sornál nagyon izgalmas, talán 
a legizgalmasabb. Lázasan fényképezem ki a verseket, a könyvtáros lány nagyon segí-
tőkész, a tanulmányokat szkenneli nekem, és küldi email-ben, megígéri. Megköszönöm, 
bólogatok, persze, jó lesz így, és hazatérek a könyvekkel, fénymásolt lapokkal, de azon, 
hogy hogyan fogom megismerni, még napokig nyüszögök magamban. Ülök az ágyon, a 
karosszékben, a konyhában, otthon és menet közben a héven, villamoson és olvasom őt. 
A kötetben gyűlnek a fehér papírcsíkok, a bejelölt versek, és a ceruzával aláhúzott sorok, a 
jegyzetek. Mándy Stefánia pedig valamelyik pillanatban eközben, észrevétlen, arctalan és 
testetlen, mellém telepedik, félig oldalvást ül, kicsit mögöttem, de ott, velem.

A lélek lép, lebben sután versei varázslatosak, szomorú próféciák, magukkal ragad-
nak. Azonnali sodrás, amibe egyszerűen vonódom bele, én az ismeretlen, az olvasó. A 
költői fejlődés még ezen az első húsz versen keresztül is megfigyelhető, azonnal szembe 
tűnik, és a változás, „a lírai világ, ami belülről formálódik” (Tarján Tamás) már a kö-
tet első és utolsó verse közti különbségben is jól látható. A hangvétel, a narráció stílusa 
versről versre változik meg, a személyes névmások eltűnnek, az „én” felől a „mi”-n 
keresztül jutunk el a „te” megszólításig, ami persze egyfelől önmegszólítás, de ha aka-
rom, és miért ne így akarnám, nekem szól és engem szólít meg, hozzám beszél. A vers, 
és a gondolat világa bennem születik meg a tört, vagy éppen egész mondatok nyomán. 
A poétikai cinkosság, amit Tarján Tamás a Scintillában később felfedez, nem csupán a 
rímelés módjában lelhető fel. A kettős nyelvezet, ami egyszerre archaikus és modern, az 
én kettősségem is, és az imák, a requiem az én könyörgésem, fohászom, csak éppen a 
szörnyű látomások bennem már történelmi tudássá nőttek, az emlékezetem részeivé vál-
tak, kérlelhetetlen végleges valósággá. Közösség ez, mégpedig nem is akármilyen, átível 
időn, korszakokon, minden társadalmi különbségen. A lehetségesen, és a lehetetlenen. 
Korlátokat bontó, falakat nem ismerő új törvényt teremtő hang ez a szellemi térben, 
talán ezért is volt Mándy Stefánia költészete számára később a leginkább megfelelő 
stílus az avantgard és a szürrealizmus, amely kategóriákba mégsem zárta be magát, 
hanem kereteiket csak addig használta, míg e cinkos közösséget meg nem teremti, míg 
azt az ívet meg nem húzza, amiben időtlenül megkapaszkodhat minden olvasó. Bele is 
kapaszkodom, és ő fogja a kezem.
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A kezdet mindig a legizgalmasabb, igen, ez jár a fejemben. Az eredet az, ami megha-
tároz, a cél felé még tisztán előre mutat, ami magában foglalja az alapvető indítékokat, 
és formát ad az általuk nyert gondolatoknak, teret, medret biztosít, ami eljuttatja a 
folyót a torkolathoz, a tengerekhez, hogy útja közben táplálja a környező síkságokat. 
Mándy Stefánia, aki művészettörténészként jelenik meg a művészeti portálokon, és a 
lexikonok többségében, irodalomtörténetből doktorál (A gyermek a magyar regényiro-
dalomban 1941.) és költőként indul, a Szép Szónál jelennek meg első versei. Az indulás 
módja, formája nem véletlen. Soha nem az. A pálya részleges és időleges módosulását 
csak kényszerűségnek érzem, és a versek olvasása közben nem szabadulok a gyötrő, 
tűnődő gondolattól, mennyire válhatott béklyóvá a költői lélek karján ez a szükséggé lett 
formaváltás. A Szép Szó, amelynek köre „elsősorban ideológiai-publicisztikai tevékeny-
ségre összpontosította figyelmét, a szépirodalmi anyagot szinte csak kísérő jelenségnek 
tekintette a lapban és ebben kivételt csak József Attila költészete jelentette…” azonnal 
befogadja, és fenntartások nélkül közli Mándy Stefánia verseit, majd a lap megszűnése 
után az Újhold folyóirat, a Válasz úgyszintén. Befogadása a magyar irodalomba tehát 
költőként történik meg. A XX. század legnagyobb kataklizmája után mégis annak pe-
rifériájára szorul, és a hagyományos értelemben vett kánonból is kikerül, még azelőtt, 
hogy abba igazán beágyazódhatott volna, mert „nem fér bele egy dogmatikus esztétika 
keretei közé” (Rába György), illetve azért, mert sokak szerint „merően szubjektív, alanyi 
költőként ír” (Vöröss László).  De én nem szabadulok attól a gondolattól sem, hogy az 
irányváltás nem csupán az ötvenes évek elején bekövetkezett kirekesztésen és ezáltal a 
külső kényszerítő körülményeken múlt, hanem annak oka talán sokkal mélyebb régiók-
ban rejlik, keresendő, és részben belső indíttatásra is történik meg. A csend uralkodik el, 
a bénult némaság, ami évekre temeti maga alá a benne születendő szavakat. Ez is kény-
szerűség, csak még sokkal súlyosabb béklyó, vasbilincs, tenni ellene szinte lehetetlen. 
Nincs költészet Auschwitz után. Szerelem sincs. Hit sincs. Látszólag minden elveszik, 
semmivé lesz.

A deportálás után, visszatérve, még az Írószövetségből való kizárása előtt tanulmányt 
ír. Sóhajt. Inkább. (Széljegyzet Picassóhoz 1946.) És hosszú éveken át csak a műfordí-
tásokat jegyez (P. P. Versigora: „Tiszta lelkiismeretű emberek” (Bácskai Tamás fordítá-
sának átdolgozása) 1950., V. Poltorackij: „Úton és otthon” 1952., V. M. Zimenko: „A 
szovjet arcképfestészet” 1953., A. Szerafimovics: „Vasáradat” 1955., K. Bruckner: „A 
Veréb FC” 1959., I. A. Krilov: „Mesék” (Szabó Lőrinccel) 1959.,  M. V. Alpatov: „A mű-
vészet története”, 1–2. kötet 1963., H. Thürk: „A hét hold völgye” 1964.) Majd újabb 
tanulmányok jelennek meg, Vajda Lajos kismonográfiája 1964. Anna Margitról és Vajda 
Júliáról szóló írása 1968-1969-ben. Mándy Stefánia tanít, művészettörténeti előadáso-
kat tart, a munkába temetkezik, mellette vigasztalás a házasság, a valódi szellemi társ 
megtalálása, Tábor Béla személye, napi jelenléte, munkája. Vele visszatér a szerelem és a 
hit. És később vigasz a család, a gyerekek, Ádám és Eszter. Velük, a két kicsivel, visszatér 
a költészet is, újjászületik. Másképpen először.

Versei 1964-ben jelennek meg újra, mégpedig gyermekversek. Ádámnak és Eszter-
nek köszönet jár ezért, valóban őket illeti. Születésük, lélegzetük gyógyító erő, nem kell 
más, a puszta létezésük, feloldás, és feloldozás, ennyi elég. Megritkul a csend, és… „a 
csonka csönd szólni marasztal” – írja sokkal később. Nyilvánvaló a helyreállítás, a lélek 
rekonstrukciója. Nekem mégis eszembe jut még egy mondat, ami áttör a tudat felszínén, 
akaratlanul: „Ha olyanok nem lesztek, mint a gyermekek…” Mert teljes a visszatérés 
a kezdetekhez, sőt Mándy Stefánia ennél még sokkal messzebbre tekint vissza. A gye-
rekversek sem csupán a gyermekeké. Ő maga a saját lelkében válik újra gyermekké, 
és édesanyját anyák napi versekben teszi örökkévalóvá. Verseit sehol és semmikor nem 
dátumozza, és a szövegek kommentek nélkül valók, így nem tudhatom biztosan, meg-
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érzés csupán, hogy a Csak csillag ő, csak látomás szintén ezek közé sorolható. nekem 
mindenképpen ezt jelenti. Egy tökéletesen tiszta gyermeklélek sóhaját, és benne az elve-
szített-megtalált Istent, és édesanyát: 

CSAK CSILLAG Ő

A holdban él, a vízben él, 
halak, füvek között, 
s csillagszemmel nézdegél 
a fellegek mögött

Lágy hangját hosszan hallani, 
s az erdõ megremeg,
sas-szárnyai, nádkarjai 
befonják az eget

Selyemhaját köd lengeti, 
és hogyha elmereng,
a szél fütyülve zengeti 
a lombos végtelent

Csak csillag õ, csak látomás, 
csak fény a tengeren,
sugárarcát nem látja más, 
de fellobog nekem

És minden este rám ragyog 
kék jácintmosolya,
egyetlen tükre én vagyok, 
nagy ég, milyen csoda,

Hogy holdban élt, hogy vízben élt 
gyöngy és göröngy között,
mégis eljött a kedvemért, 
szívembe költözött

És rajzolgatni álmaim 
most mindig ott lakik,
kibontja éjem tájain 
szelíd virágait.

1970-ben jelenik meg Párizsban a kés a kéz a hal, mint „rendes” kötet, de a gyer-
mekversek írása élete végéig elkíséri, mintha maradt volna néhány gondolat, amit csak 
így mondhatna el, és mintha két saját gyermeke felé is ez lenne a párbeszéd legkézenfek-
vőbb eszköze, ami persze messze több a saját gyermekek iránti verbális gondoskodásnál, 
sokkal inkább egy kiterjesztett valóságos kör, minden gyermek felé irányuló figyelem. 
Lám, ez is kettősség. Miközben olvasom a verseket, a youtube-on fellelhető megzené-
sített gyerekverseit hallgatom, fülemben visszhangot ver a Hópihe karácsony, a Gólya 
gólya gilice néhány sora, együtt a dallamokkal. Weöres nagy példakép volt, Zelk Zoltán, 
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aki kortárs, szintén lehetett az, és tudom, kölcsönhatásban történik minden alkotás, de 
egy adott korszak költői hangvételükben mégis egyediek, utánozhatatlanok és pótolha-
tatlanok. Vektorok. 

Mándy Stefánia költészetében az ív, ami húzódik, erős és igényes, az egységnyi idő 
alatt elérhető teljességet fogja át. Olyan ív ez, ami kört alkot, a kezdő és végpontot ösz-
szefűzi, és hogy akaratlan lenne ez, öntudatlan, az is lehetséges, de nem gondolom ezt 
őszintén. Mándy Stefánia mint költő, tanár, ember azt hiszem, sokkal tudatosabb ennél, 
munkásságát, alkotásait nem a véletlenek határozták meg. Első versei közt az egyikben 
megtalálható a sor: „Húsz évünkkel a holdkaréjt akartuk, s ma már a csillag fénye sem 
kevés”. Az 1999-ben megjelent verseskötet címadó szava pedig: Scintilla – A „Scintilla” 
azt jelenti: Parányi fény nagy sötétek között. E kötet megjelenése után már nem ír ver-
set, csak egy prózája és egy Klee-ről szóló tanulmánya jelenik meg. Első kötetének címe: 
A lélek lép, lebben sután. Az ellopott történelem című kötetben, amely az 1942-1992 
közötti összegyűjtött verseket tartalmazza, az utolsó versek közt találjuk pedig azt, ame-
lyiknek címe: Indul a boldog lélek.

Egy pálya, egy alkotó ember, egy élet, ami, aki kettős megtöretésben is kiteljesedett. 
Örülök, hogy megismertem. És most már annak is, hogy ehhez nem volt segítségemre 
sem fénykép, sem monográfia, sem naplórészletek, hanem „csak” a munkái, a költésze-
te, a versek. Azt hiszem, így kerülhettem Hozzá közel, és csak így, a lehető legközelebb. 
Érzem, ahogy bólint, mosolyog, és búcsúzóul átkarol, megölel engem. Velem is marad. 
Most már örökre. „…fenn a boltívek alatt…”

FORRÁSOK:
A lélek lép, lebben sután, Mándy Stefánia, Officina, 1941. Budapest
a kés a kéz a hal, Mándy Stefánia, Magyar Műhely, 1970. Párizs
Az ellopott történelem, Mándy Stefánia, Typotex Kiadó, 1992. Budapest
Scintilla, Mándy Stefánia, Széphalom Könyvműhely, 1999. Budapest
Nélküle és Róla, Tarján Tamás gondolata Mándy Stefánia Scintilla című verseskötetéről
„a csonka csönd szólni marasztal” - Mándy Stefánia pályaképe, Rába György és Juhász Attila, Műhely 

2001/6
„mert minden óra végső óra”, Mándy Stefánia válogatott és új versei, költői életműve, Vöröss László, 

Új Forrás, 2000/5
Mándy Stefánia: Scintilla, Bodor Béla, Élet és Irodalom 2000/8.

Kassák Lajos 1963-as levelezőlapja Párizsból
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báThorI CsAbA

Triptichon
   Mándy Stefánia emlékének

   Kapaszkodás fölsőbb égbe
    Mándy Stefánia: A határon

1

CsodáK söTéTben

Biztos utak nincsenek a magasban
és egyenesek nincsenek a mélyben, -
a magány csúcsa mindig lakhatatlan
s a mindennap is... ha nem csodaképpen.

Csak sötét lehetsz, míg porhüvelyed van,
és hadd legyen sötét csend, éjszaka, -
egyedül alszol s ezért álmaidban
élesen látod, hogy gömbölyödik a

hold a naptól. De még nagyobb csoda,
ahogy a táj aprózódva elsüllyed
a szívben s ahogy örömbe cipellek

naponta ég-peremeknek ütődve.
Nem más: szerelem elemi szigora,
hogy egymásnak töltjük két életünket.  

2

CsodA és bánAT

Még élek, de a holtakkal beszélek
elevenek között is: nincs jelentés
több egyik beszédben sem, mind megéled
a két élet között, akár a tűzvész.

Csoda és bánat, hogy maga a tűz ég
el életünkben és hitetlenül
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gyöngédebb a halál. Anyám s az űr
istene sose tűrné, hogy a nemlét

örökre elragadjon s láthatatlan
édes ajándékokkal elvakítson.
Neked is rossz, nekem is rossz az aljban

élni, de együtt kettőnknek szabadság.
Élőknek kint vagyok, holtaknak otthon
s meglakom az elíziumi pusztát.

3

Az Is széP

Az is szép szabadság, hogy a haláltól
nem vársz többet, csak a halált. Sem hangot,
sem azt az eddig ismeretlen csendet,
ahogy a hó a szempilládra hullik

az új hidegben. Nem hagy teret a
reménység istennek égen se földön, -
a legtöbb, hogy kialudva megálmodd
hibátlan áriád, és ne törődj

a zengő földöntúli kórusokkal.
Semmi ami édes, nem tart örökké,
és minden ami hosszú ideig tart,

magányt gerjeszt. A gyönyör rostokol,
tűnik egyszerre, s hirtelen azt látod:
vakmerő vagy, de már nem élsz a földön.

Ottlik Géza levele
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vArgA Imre

Karel havlíček borovský

(1821. október 31 – 1856. július 21). A Přibyslav közeli Borovában született, kis-
kereskedői családban; szülőfalujától kölcsönözte írói nevét, vagyis a Borovskýt. 1838-
tól Prágában filozófiát hallgatott, majd papi szemináriumba iratkozott be, de egy év 
múlva otthagyva tanulmányait, élete végéig harcos ellenfele lett az egyháznak, a pap-
ságnak. Újságíróként radikális demokrata és nemzeti érzelmű polgár. A modern cseh 
publicisztika megalapítójának tartják. Részt vett a Pánszláv Találkozó szervezésében, 
Lengyel- és Horvátországban utazgatva, az ottani írótársakat győzködte részvételük 
fontosságáról. Érdekelték az orosz életkörülmények, a legerősebb szláv birodalom belső 
viszonyai. 1843-tól Moszkvában nevelősködik Sevirjov professzor családjánál. Egy év 
múlva azzal a meggyőződéssel tér haza, hogy a szlávok együttműködése teljességgel 
lehetetlen. Útijegyzeteiben kritikusan ír az orosz viszonyokról, a cári elnyomásról, a ne-
messég idegenmajmolásáról. 1846-tól a Pražské novinyt (Prágai Hírlap) szerkesztette, 
és ennek mellékletét, a České včely-t (Cseh méh). Itt közli Gogol fordításának egy részle-
tét. 1849-től, mérsékeltebb hangvételű lap ígéretével, újabb engedélyt kért a minisztéri-
umtól. Ekkor indítja el a Národní novinyt (Nemzeti Újság); mellékletét (Šotek - Manó), 
ahol epigrammái megjelentek, pár hónap múlva betiltották. Majd nemsokára magát a 
lapot is. 1850-ben Kutná Horában megjelentette a Slovant (A Szláv), de ennek kiadását 
is kénytelen volt beszüntetni. 1848-ban képviselőnek választják a Nemzeti Bizottmány-
ba, illetve a birodalmi országgyűlésbe. Bizottmányi tagként viszonylag tevékeny volt, de 
Bécsben inkább az újságírás kötötte le idejét, s nem a képviselőtestületi részvétel. Lelkes 
támogatója volt a cseh kormánynak (egészen 1849 márciusáig, az oktrojált alkotmányig), 
és politikus vetélytársai azzal vádolták, hogy eladta magát a hatalomnak. Aztán hangot 
váltott. Harcos ellenzéki lett. Írásai, versei miatt szüntelenül zaklatta a rendőrség meg a 
bíróság, majd 1851-ben letartóztatták, és a dél-tiroli Brixenbe internálták (Bressanone 
– Bolzano tartomány része Észak Olaszországban). Testileg-lelkileg megtörve engedték 
szabadon 1855-ben, felesége temetése után; néhány hónap múlva Borovský tébécében 
párja után halt. A legenda szerint temetésén a neves cseh írónő, Božena Němcová a vér-
tanúnak kijáró töviskoszorút helyezett koporsójára. Végső búcsúztatásán mintegy ötezer 
ember vett részt, így a gyászszertartása az osztrák önkényuralom elleni néma tüntetéssé 
vált. Három hosszabb verséből Tandori Dezső fordította le a számkivetés idején íródott 
Lávra királyt (aztán saját örömére e sorok írója is; itt várja a gépben a közlést). Brixeni 
keltezésű a Tyrolské elégie (Tiroli elégiák) is. De címével ellentétben, nem elégikus, in-
kább szatirikus, gunyoros hangvételű költemény, Borovský letartóztatását és száműzeté-
sébe tartó útját írja le švejkes humorral. Ugyancsak Brixenben keletkezett a töredékben 
maradt Szent Vlagyimir megkeresztelése. Gogol ihlető hatása is felfedezhető e traveszti-
ában. Nagyformátumúnak induló kísérlet ez a vígeposz. Hol ironikus, hol groteszk, hol 
parodizál, hol a burleszk elemeivel él. Egymásba csúsztatja a fantasztikusat és a valót, 
nyilván maga Nesztor sem ismerne rá krónikájára ebben a tálalásban. Ahol a legenda 
szerint a szláv főisten, Perun szobrát vetik a Dnyeperbe, Borovský strófája magát az 
istent fullasztja a folyóvízbe.

Hašek, illetve hőse, a híressé vált Švejk irodalmi felmenői között fontos helye van 
Karel Havlíček Borovskýnak. Ahogy ő a történelem drámáiban meglátja a nevetségest, 
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ahogy kibontja a korból azt, ami rajta túl is érvényes, ahogy saját hányattatásait is ön-
gúnnyal szemléli, ahogy minden dogmát, hatalmaskodást kicsúfol, ahogy gyermekien 
ártatlanul rákérdez a közmegegyezéses  társadalmi-politikai ostobaságokra, s ahogy a 
nyelvet használja: a köznapit, bürokratikusat, s némi távolságtartással a szépelgő iro-
dalmit, s ahogy ezeket a rétegeket vegyíti egymással, egészen korszerű írónak érzem. 
Szívesen szegődtem fordítójául jó húsz évvel ezelőtt. S most újraolvasva, ki-kijavítva az 
akkori sorokat, örömmel adom tovább a remélt olvasóknak is. Egy ilyen vers megint és 
újra időszerű.

v
a

r
g

a
 Im

r
e



84

KArel hAvlíčeK borovsKý

szent vlagyimír 
megkeresztelése

   Legenda az orosz történelemből

I. éneK

Perun és vlAgyImIr

Vlagyimir cár ünnepelvén,
   hogy a trónt megkapta,
Perun istenhez egy hajdút
   küldött e parancssal:

„Ágyúk helyett eged zengjen,
   Perun, ez parancsom,
nagy kár lenne lőporunkért,
   harcra kell a patron.

Ágyúk helyett eged szóljon,
   Perun ez parancsom,
viszonzásul egy kávéval
   törlesztjük mi akkor.” -

Ahogy odaért a hajdú
   Perun kapujához,
kérdezgeti a kapuőrt:
  „Itthun-é a bátyó?”

„Itthon, itthon, hajdú uram,
   a nyaralóházban,
a kemence sutban ülve
   egy szakadt gatyát varr.”

„Megkövetlek, bátyámuram,
   üdvözöl a nagy cár,
s megkér, hogy az ő ünnepén
   dobolj egy darabkát.”

Mikor Perun apó hallja,
   homlokát ráncolja,
fölpattan a kőpadkáról
   gatyóját ledobva.

„Inkább volnék libapásztor
   cuppogva a sárban,
mintsem hogy a te cárodat
   ígyen kiszolgáljam.

Piszkos meló, pénz meg alig,
   fenét a dolgának,
nincs ínyemre, hogy még ünnep-
   napon is szolgáljak,

Nézd, a legutóbbi vihar
   s villámlás hogy végzett:
ingem-alsóm lángot fogott,
   kis híján rám égett.

Vékony lóvé, csip-csup baksis,
   kevés deputátum,
salátámra olaj is kell,
   kolbász, aztán rá rum. 

Húst csak ünnepnapon látnék,
   s majd vizet ihatnék!
Kétlem, hogy e szolgálatból 
   megvastagodhatnék.

Egy kis pluszért elszegődjek
   tán földrajztanárnak?
Ínségtálért sokallom én
   az ekkora árat.

És hogyha még misepénz se
   jutna akcidensül,
vasárnapon sem ihatnék
   tömény italt ebbül.

Fagarasért robotolni
   én biz nem akarok,
arra a korty kávéra meg,
   istóküccse! szarok.
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Cár vagy nem cár, ünnep, köznap,
   egyik mellett sincs érv.
Mennydörögni juszt se fogok,
   Nem dolgozok fingért!”

Áll a testőr megdermedve,
   mint rozsban a potyka.
„Csillapodjon, bátyámuram,
    szavát megfontolja!

Én magam csak szolga vagyok,
   tudom, mennyit merjek,
ha ez a cár fülébe jut,
   elveszik kigyelmed.” -

Erre Perun dühbe gurul,
   s a pad alól nyomban,
előkapott egy villámot,
   s a hajdúra fortyant.

A hírvivő azon miccre
   nyakba kapta lábát,
elinalt, hogy a rossz hírrel
   megtudassa cárját:

„Visszatértem, őfelsége,
   s amit Perun izent,
még mondani is restellem,
   tiltja vallás, illem.

Nem mennydörög, szólt, s rámrivallt,
   mint rühes kutyára,
s méltatlanul vette neved 
   bűzös pofájába.

Hogy a kávét, amit adnál,
   megihadd magad is,
s hogy a cári parancsodra,
   már elnézést, szarik.

Hogy a cári ünnep s bakfitty,
   engedelmet, mindegy,
s hogy neki a cár atyuska,
   engedelmet, fing, segg!” –

Vlagyimir hogy meghallotta
   ezt a durvaságot,
földre köpött, káromkodott,
   vele a bojárok.

Négy poroszlót küld ukázzal
   vén Perun istenhez.
„Vezessétek a gazembert
   tüstént trónszékemhez!”

Mihelyt a négy fogdmeg kiment,
   utánuk kiáltott:
„Várjunk ezzel, hé, holnapig -
   szárazon nem ázok.

Ne rontsa el ünnepemet
   máma az a tahó.
Holnap viszont fülön csípjük.
   Ácsi, vissza, hahó!

Na hisz, egy kis égdörgésért
   már csak nem könyörgünk,
vannak jófajta ágyúink,
   majd magunk mennydörgünk.”

Küldi flügel adjutánsát
   két ütegért nyomban,
durrogjanak, míg a tömeg
   pancsikol a borban.

Ünnepeltek, ettek, ittak,
   muzsikaszó morgott,
miniszterek kioldották,
   hej, a gatyakorcot.

Mert vedeltek, sört nyakaltak,
   sültet, tésztát ettek,
s ettől nem egy officérnek
   mellénye szétfeslett.

Kurjongattak, ugrándoztak
   az oszlopok körül,
s piff! puff! üvegből, mordályból
   a fojtás kiröpült. 

Aki ott volt, földig ázott,
   ihaj-csuhaj! nóta.
A hajnali korhelylével
   tértek nyugovóra.

Vége az első éneknek
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II. éneK

gAzdálKodás

Az egyik hegy egekig ér,
   másik kis rakás csak,
ki nem tarthat zenészeket,
   fütyörész magának.

Aznap mikor dorbézoltak
   a cári udvarban,
Perun isten otthon járkált
   fagyos hangulatban.

„Aki nem volt soha isten,
   nem próbált az semmit,
nem is olyan könnyű út ez,
   mint  a földön sejlik.

Korán kelvén a früstökét
   harmatvízzel szórja,
s ha a napnak alája gyújt,
    Holdat hajtja ólba.

Ördögöket, szellemeket
   tarisznyába rakja,
s pi-pi-pi! a csillagokat
   ólba hívogatja.

Minden madár s csöpp bogárka,
   elefánt meg szúnyog
részesül ama áldásban,
   amit Perun úr oszt.

Még aztán ha fölkel a nép,
   mennyi gond a részem!
Azt se tudom, hol a fejem,
   magamat se értem.

Kóricálás, énekelés,
   a fülem is cseng-bong,
egyik suttog, másik sóhajt,
   s van, ki imát mormol.

Ahány nyikhaj, gondját-baját
   elibém sorolja,
hogyha mindjükre figyelnék,
   eszem megbomolna.

Ez gyógyulást, az gyereket,
   amaz ételt várna,
mások pedig, hogy ne kéne
   bejárni a gyárba.

Egyik szénát, rétet akar,
   másik kövér szántót,
ez meg esdi, hogy húznám ki
   borját a marhából.

Ez telet kér, amaz nyarat,
   s más  időt a másik,
van ki csupán olcsó húsra,
   s van, ki pénzre vágyik.

Esőt kér az egyik muzsik
   mivel kendert vetett,
napsütésért nyúz a másik,
   merthogy kaszálni megy.

Az hogy embert teremtettem,
   rám nézve nagy átok,
ha nem apad zaklatásuk,
   biz én megkrepálok.

Kurvaanyját, káromkodok,
   mi mást is tehetnék.
Ha nem tejel a kecskéje:
   „ Jaj, segíts!” engem kér.

Önmagán egyik sem mozdít,
   mind csak nekem zsémbel,
mintha azért volnék isten,
   hogy más meg henyéljen.

Záporesőt kér az egyik,
   másik szárazságot,
ha disznaja nyavalyás lesz,
   arra orvosságot.

Van ki azzal gyötör folyton,
    férfi kén az ágyba,
más meg szeretné, ha neje
   rögtön megkrepálna.

Van ki lottón főnyereményt
   akar, s ezért kérlel,
a másik, hogy biztosított
   viskója leégjen.
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Héj, firkások, ha nem volnék
   ennyire jóságos,
szétfreccsennétek markomban
  mint a  tyúktojások.” -

A tubákját megszippantva
   irdatlant prüsszentett,
megdörgő s villámló égből
   földre eső zengett.

Bizony, Vencel, nincs sok öröm
   az isteni poszton,
Brixen ehhez hasonlítva,
   istóküccse! jobb sor! -

Késő éjjel mikor a nép
   mély álmát aludta,
rágyújthatott a vén Perun
   végre egy csibukra.

Mihelyt sirasz tümbekjával
   megtömte pipáját,
felesége őnagysága
   kezdé el sirámát:

„Mikor Vlagyimir követe
   itt időzött nálad,
hallottam ám, mit üzentél
   általa a cárnak.

Ne húzz ujjat soha cárral,
   mondtam számtalanszor,
lüke ellenzékiséged
   fejünkön a balsors.

Ne légy ilyen bomlott nyelvű,
   akár kell vagy nem kell,
pökhendi politikáddal
   csak haragost szerzel.”

Ha asszonya szünet nélkül
   mossa fejét, zsémbel,
akár isten, akár ember,
   hogy is viselné el.

Szegény Perun, öreg isten,
   igazán sajnállak,
mi lesz holnap, hogyha a cár
   kimondja a vádat?!

 Jaj, jaj, Perun, öreg bajtárs,
   hogy merted ezt tenni,
nyakló nélkül az uradat,
   a cárt sértegetni?

Ó, Perun, hol járt  az eszed,
   boldogtalan isten!
Fuss, menekülj, vagy elkapnak,
    s nem lesz, ki segítsen!

Vége a második éneknek

III. éneK

hAdITörvényszéK

Uraim, míg zsaruk vannak,
   nem történhet hiba.
Elkapják, akit akarnak, 
   s uzsgyé! a dutyiba!

Mert az szabály, hogy a csendőrt
   mindenki tisztelje.
Nehogy szólj a közeg ellen,
   mert visznek tömlöcbe!

Olvassátok zsaruk, srácok!
   Jaj majd kitör a frász.
Amit megbír az elefánt,
  hogy bírná a vadász.

Hallgassátok szívetekkel
   szomorú énekem,
zsaruk előtt az isten is,
   gyönge és védtelen.

Viszik Perunt megkötözve,
   hogy sajog a lelkem!
Ketten durván ráncigálják,
   egy rugdossa seggen.

„Gyerünk csak a kertek alatt,
   mennék ott szívesen,
jaj, nehogy városi nép
   a szájára vegyen!”
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Kertek alatt Perun néne
   épp mos a patakban,
 a kis Perun ruhácskáját 
   áztatja a habban.

Hites urára ismervén,
   iszonyú haraggal
rárontott a poroszlókra
   a nagy mosópaddal.

Ám Perun a galamblelkű,
   csillapítva szól rá:
„Tedd a padod hüvelyébe,
   mert ütött az órám!”

Míg a parton Perun asszony
   zsémbel a zsarukkal,
addig közben férje ügyét
   tárgyalja az udvar.

Amíg Perun megvasalva
   a fogdában ül benn,
juristáknak a törvénykönyv
   valahogy nem stimmel.

Mert ki egykor törvényt csinált,
   aligha sejtette,
hogy egyszer majd az Úristen
   kerül a kóterbe. 
Másnap aztán lógó orral
   a trónhoz járulnak.
Mondván: törvényt Isten ellen
   ők bizony nem tudnak.

Rájuk förmedt ekkor a cár,
   mondván, hogy nagy ökrök,
tüstént a hadbírósághoz
   egy követet küldött.

Hadbíróság? Külön világ.
   Sőt egy külön állam.
Összes törvénypontja elfér
   egy patrontáskában.

Hadbíróság? A civillel
   magas lóról tárgyal.
S nem a törvény szerint ítél,
   ami persze rávall.

Hadbíróság? Erős gyomrú
   akárcsak a harcsa,
parancsszóra az ártatlant
   bűnösként bekapja.

A hadbíró szép sorjában
   előszedte máris:
s úgy felfűzve az érvei,
   mint a gyöngykaláris:

hogy parancsra a hatóság
   úgyan proponálja,
s a „vonatkozó törvénnyel”
   csak ez jöhet számba,

miszerint, hogy cár atyánkat
   nagy sérelem érte,
lázadás, csúf káromkodás
   lévén Perun vétke,
  
a jogszabály szerint bűnöst
   vízbe fogják ölni,
s kegyelemből a Dnyeperben
   szánják eszközölni,

item, a botor csőcselék,
   hogy a példát lássa,
ló farkához kötve vonják
   a folyam partjára. –

Minap pont egy zsurnálista
   tett ilyes kárvallást,
minthogy isten ellen szított
   s fitymálta a vallást;

őt is éppen így büntették,
   hisz nem volt ártatlan.
Ebből látni világosan,
   hogy jogunk pártatlan.

Vége a harmadik éneknek
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Iv. éneK

Perun TesTAmenTumA

Halljátok csak, keresztények!
   Halljatok csodákat -
hogy élte át öreg Perun
   a végső órákat.

Az kinek túl lágy a szíve,
   fogja be a fülét,
s mondjon el egy miatyánkat
   istene üdviért.

Vad mén farkához kötötték,
   mégpediglen lábbal,
úgy vonszolták szegény Perúnt
   árkon-bokron átall.

Nyomában a hírlapírók
   – ó, jaj! ó, jaj! ó, jaj! –,
csúszott porban, sárban hasmánt,
   könny kísérte, sóhaj.

A gonosz cári pribékek
   ütötték és verték,
s Kijov környékét Perunnal
   bizony felseperték.

Mikor a folyóhoz értek,
   – ezer patás ördög! –
mindjárt habja alá nyomták,
   mint a kutyakölköt.

Vízbe ölték, s gyónás nélkül,
   mint a lutheránok.
utolsó kenetként testén
   csupán iszap, sár volt.

Habár én nem voltam jelen,
   de olvastam róla,
mint azt Nesztor hajdanában
   fatáblára rótta. -

„Egyszer magas, máskor lapos,
   forgandó a világ,
akit ma nagy szentnek tartnak,
   holnaptól az svihák!

Ma a nép, istenek, néktek
   tömjénfüsttel áldoz,
holnap pocsolyába nyúvaszt,
   káromol, megátkoz.

Majd új istent teremtenek,
   ahogy jónak látják,
akit tegnap fára vontak,
   ma már őt imádják.

Hiúságok hiúsága
   minden e világon,
aki tegnap még isten volt,
   ott leng a faágon.

Csupán csak a cári önkény
   s hozzá a melizma,
vészeli át az időket,
   akár a bőrcsizma!”

Imígy elmélkedett Perun
   miközben vontatták,
én meg pont úgy adom tovább,
   ahogy nékem adták.

Mindezt ha én találnám ki, 
   tudom, bizonyisten,
jutalmam nem volna egyéb,
   csak a híres Kufstein.

Mert Spilbergben meg Kufsteinben
   sok a kis szobácska:
s „Isten óvd meg királyunkat!”
   ott e nóta járja.

Tisztelj, fiam, minden betyárt,
   aki trónra kerül,
cár atyuskánk alázatos
   lelkeinknek örül.

Aki tiszteli urunkat,
   azé a dús élet,
aki meg nem, haláláig
   poshadt vízen élhet.

Vége a negyedik éneknek
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v. éneK

Az IsTenTelen 
oroszország

Kis ügyekből olykor bizony
   váratlanul lesz kár.
Az orosz nép isten-fogyott,
   s özvegy lett az egyház.

Jó lett volna akkor hogyha
   teljesül a mondás,
vagyis: a pap kenyérbélből
   könnyen istent formáz.

De az oroszok akkor még
   nem tudták a forszát,
amikor az öreg istent
   a folyóba dobták.

mindannyian félni kezdtek
   vajon mi lesz ebből?!
Hasonlóra nincs is példa
   a történelemből.

Bár a világ nem változik,
   bármit tesz az ember,
köphetsz belé százszor akár,
   nem habzik a tenger.

Oroszhonnal Perun nélkül
   is forgott a világ,
nyűtt verkliként játszotta a
   megunt melódiát.

Aggastyánok mind meghaltak,
   csecsemők születtek,
míg a nép az igát húzta,
   urak korhelykedtek.

Jakab napkor ért a körte,
   ősszel meg a szilva,
ború után derűs idő,
   hasonlóképp, mint ma.

A nap mindig nappal sütött,
 a  hold pedig éjjel,
a nyári hő nem törődött
   úrral, tekintéllyel.

A gabonát vetni kellett,
   ám a gaz megtermett,
nemes a száját jártatta,
   míg a pórnép tett-vett.

Pénzért bárki az urakban
   pártfogóra talált,
s aki szomjas volt, az ivott,
   aki éhes – kajált.

Vizesek voltak a folyók,
   a kövek kemények,
szitkozódtak a parasztok,
   hogy a nők kevélyek.

A polgárral szóba nem állt,
   ha ki nemes ember,
a csárdában fröccsöt adtak
   annak, ki bort rendelt.

Az ifjai fürgén léptek,
   s totyogtak a vének,
a jókedvre búbánat jött,
   s erre örömének.

Akinek csak kevese volt,
   azt kiszipolyozták,
a balgaság inkább terjedt
   mintsem az okosság.

Perun alatt, aki kópé
   volt, megmaradt annak,
s kinek tiszta keze-lelke -
   rossz napjai vannak.

Mert a világ nem változik,
   bármit tesz az ember,
köphetsz belé százszor akár,
   nem habzik a tenget.

Oroszhonnal Perun nélkül
   is forgott a világ,
s nyűtt verkliként játszotta a 
   megunt melódiát,

Ámde zörögve elakadt
   a papi masina,
kondérőrző pópáknak is
   behorpadt az ina.
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De a pórnép ősidőktől
   igen ravasz szerzet,
még a vízbe-fojtásból is
   csip-csup előnyt szerzett.

A tizedet nem fizette,
   imapénzt sem adott,
stólafillért, se misepénzt,
   ha már isten halott.

A templompénzt visszatartva
   csendesen gyászoltak;
az egyházfik nyomorogtak, 
   papok böjtön voltak.

A szentképekből vér fakadt,
   s csuda dolgok estek:
egy szűzlánynak egyszer sárkány-
   ikrei születtek.

A vén szülék csodát véltek
   égen és a földön,
vásott szoknyáik eladták,
   hisz a végső nap jön.

A vén szülék csudát láttak
   égen és a földön,
azt jósolták, az özönvíz
   a föld alól föltör.

Lagzi után negyedévre
   megszült a menyecske.
Özönvízi mentőövet
   árultak részletre.

Vége az ötödik éneknek

vI. éneK

AudenCIA

Vlagyimir cár ül a trónján,
   zsizseg palotája,
megkezdődött a szokásos
   audenciája.

Miniszterek, tanácsnokok
   csapatban körötte,
s állnak „Richt euch!” a lovagok,  
   mint spájzban a körte.

Előttük meggörbült háttal,
   kellő tisztelettel,
térdepelnek az írnokok 
   lehorgasztott fejjel.

Toll kezükben, s gombjukon lóg
   egy kis téntatartó,
s a hátukra rákötözve
   a kérvényes kaskó.

A háttérben öreg s ifjabb
   zsandár áll sort vegyest,
s biztonságból behozták az
   öreg tölgyfa derest.

És a trón előtti téren
   alázattal, csendben,
fekszenek a kérelmezők
   hasmánt, de szép rendben.

Ez a mai félfogadás 
   azért olyan zajos,
mert oroszföld minden zuga
   küldött egy-egy papot.

Vagyis pópát meg szerpapot,
   harangozót, kántort,
püspököt meg gyertyásnénit,
   lelkészt, prédikátort.

Velük mind az eklézsia,
   sírásók, zenészek,
ministránsok, énekesek
   meg a sekrestyések.
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A hoppmester jelet adott,
   ahogy szokás ez itt,
hogy a cár úr megnyitotta
   Fenséges Füleit.

Alighogy a jel elkoppant,
   eltörött a mécses,
isten szolgái jajongtak,
   mint a beteg béres.

Sírtak a pópák, szerpapok,
   harangozó, kántor,
püspökök meg gyertyás nénik,
   s lelkész, prédikátor

és velük az eklézsia:
   sírásók, zenészek,
ministránsok, énekesek
   és a sekrestyések.

„Mi baj, nohát?” nyög fel a cár,
   s megreng baldachinja,
egy szájként süvöltik vissza:
   „ Pusztulásunk kínja.”

Ekkor egyháza nevében
   egy pap előlépett,
s a mögötte állók helyett
   tartott ily beszédet:

„Hatalmas vagy, Vlagyimir cár,
   szent az akaratod,
s ha megölted istenünket,
   szerezz egy másikat!

Isten - ista, nekünk mindegy,
   légyen bármiféle,
csakhogy a pórt sakkban tartsa
   egyházunk ővéle.

Isten nélkül fegyelemből
   picsafüst lesz, pára,
nem lesz kinél áldást kérjen
   urára, a cárra.

Kell, aki a paraszt fölött
   olykor mennydörögjön,
isten nélkül elsorvadunk...
   Új istent, de rögtön!”

Tudni kell, hogy őfelségét
   ennyi argumentum
úgy megrázta, hogy a lelke
   szinte belepusztult.

Mert mint minden potentátnak,
   lágy volt szíve kérge,
s még egy csirke halálát se,
   vette vón’ lelkére.

„Hűséges alattvalóim,
   mostan elbocsátlak,
kérésteket megvizsgáljuk,
   aztán kaptok választ.”

Vége a hatodik éneknek

vII. éneK

A mInIszTerTAnáCs

Estére zárt ajtók mögé
   gyűlt minden miniszter,
s kivételképp most elsőnek
   került szóba isten.

A legfőbben mindegyikük
   mélyen egyetértett:
isten nélkül képtelenség
   uralni a népet.

De a többi csip-csup ügyben
   a főurak között,
mint gyakorta lenni szokott,
   két nézet ütközött.

Az Új Szárny a licitálás
   mellett tartott hitet,
a maradi úgy vélte, hogy
   végső érv a tized.

Szót kért a belügyminiszter:
   Urak, barátaim!
Tegyünk közzé felhívást a 
   sajtónk hasábjain.
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Majd hogyha e hirdetésre
   az jön, akit várunk,
őt válassza tálentuma
   szerint ki a cárunk.”

A külügyminiszter viszont
    úgy vélte, jót tenne,
ha külhoni sajtóban is
   a hír megjelenne.

Merthogy e nélkül az állást
   belföldi aligha
szándékozná betölteni,
    mind farolna vissza.

„Ne ám holmi zöldfül legyen,
   van mindig idősebb,
aki nagyobb renoméval
   lát a teendőkhez.

Nehogy hazánk híre-neve
   pár rubelkán függjön,
ha már ami itt történik
   figyeli a külföld.”

Haj, de a pénzügyminiszter
   sóher egy náció,
szeretné, ha nyilvános vón’
   a limitáció.

S aki majd a munkájáért
   csöppel is beéri,
rögtön azt köll kinevezni,
   nem ám másra nézni.

Kikötni, hogy a templomok
   aranya-ezüstje
szükség adtán a pénzverdét
   bajból kisegítse.

S hogy a papír fedezete
   legalább al pari
meglegyen, a többi pedig
   pusztán lárifári. -

Az építésügy főnöke
   meg így diszponálna:
az üres rendházakból ő
   kaszárnyát csinálna.

Merthogy most még minden dolog
   lám, interkaláris,
s egy ideig anyagilag
   jól járna a cár is.

Igazságügy erre így szólt:
   „Van egy feltételem,
 s hogy a sajtónk erről rögtön
   közleményt is tegyen,

jelesül, hogy az új isten
   megesküdjön arra,
minden hamisan esküvőt
   villámmal lecsapja.

mert itt minden tetves alak
   cárnak véli magát,
csal, hazudik s a törvényből
   baszdmegjancsit csinál!”

A kultúra minisztertől
   származott az ötlet,
hogy az isteni mesterség
   maradjon csak özvegy.

Így mikor majd jónak látszik,
   munkakönyvet adnak
dervisnek és apácának,
   prófétának, papnak.

S hogy ez jóval olcsóbb lenne,
    jobb is annál, mintsem
hogy a vén világ forgását
   ügyelné egy isten. 

Meg hogy ilymód majd az egyház
   későbbi sarjai
egy özvegy fiának fogják
   magukat tartani.

Erre a hadügyminiszter:
   „Mire isten képes,
bármelyik agg generális
   szintúgy tehetséges.

Mivel függelemhez szokott,
   megbecsüli a cárt,
s nyugdíja meg nem terheli
   hónapszám a kincstárt.
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Első akit ajánlanék
   Komiszpéter marsal,
tudósa ő hogy kell bánni
    íróval, paraszttal.

Ügyünk érdekében talán
   holmi litterátus,
ki tollával könnyen bánik
   lehetne adlátus.

Papokat és katonákat
   egy csapatba venném,
 az isten fegyvereseit
   magam vezényelném.” -

Aztán a belügyminiszter
   hozzászólás helyett
lezárt aktacsomójával
   adott feleletet.

A nyomozók mint a macskák
   inkább éjjel járnak,
nagyközönség elé fényben
   nem szívesen állnak.

S vótumán bár pecsét díszlik,
   mégis arra gondol,
hogy amit átnyújt a cárnak
   nem marad majd titkon.

Gyónást javallt, latin nyelvet
   meg jezsuitákat,
hogy ostya, bor s imák mellett
  nőjön az alázat;

mézesmadzagon a mennyet
   s pár választott szentet.
Minden hatalom az úré,
   aki szegény – enged.

Vége a hetedik éneknek

vIII. éneK

A KAmArIllA

Ám az orosz udvarnál is,
   mint máshol is, ez áll:
kamarilla az erősebb,  
   s nem a miniszteráj.

Tartsd meg isten, kegyelmedben
    umavsky Ferencet
mivelhogy a kamarilla
   itt nőnemű szerzet.

Vlagyimír a puncto sexti
   szerint sehonnai,
férfiak előtt oroszlán,
   a nők előtt kani.

Egy asszonya norman nő volt,
   újgörög a másik,
két tüzes cseh nőt is tartott,
   sőt még egy bulgárt is.

Metresz? Annyi mint a csillag.
   Háromszáz Belgrádban,
kétszáz Beresztová mellett
   másfélszáz Prágában.

És e kéjtanyákon kívül
   mennyi filiálka:
tán Hessen Kassl-ban sincs ennyi
   pingált kávéstálka.

Hozzájuk még húgok, nénék,
   anyák is tartoztak,
mindegyikhez egy bizalmast 
   plusz hozzászámolhatsz.

Ó micsoda kamarilla -
   ez a Csimborasszó!
Mindig harcra kész szenátus –
   szinte sintér-lasszó.

Ők voltak a kandidátus,
   ők a legnagyobb párt,
a vízbe ölt isten miatt,
   nyúzták-vonták a cárt.
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Szidták, rágták, ostromolták,
   folyt a letyepetye,
kész szerencse, hogy a cárnak
   épp maradt az esze.

Este mikor Matyi lakáj
   megvetette ágyát,
mesélte vén szolgának
   csúf kálváriáját.

Öreg Mátyás, ő volt a cár
   fő-fő bizalmasa,
titkos tanács, miniszterek
   fölött szinte basa.

„Ó Matyikám, derék Matykó,
   te segíts most rajtam.
A sok fehércseléd fölött
   megtört a hatalmam.” –

Mátyás a cárt ágyba dugta,
   s nekiiramodott,
majd a kormánylap ajtaján
   zihálva benyitott.

Hóna alatt cári topán
   és valamit diktál:
„Holnap aztán megjelenjen,
   s úgy ahogyan itt áll!”

Másnap pedig egész Kijov
   álmélkodott rajta,
amikor ezt elolvasta
   fő helyen a lapba’:

„Vlagyimir cár őfelsége,
   kit hódolat illet,
az isteni prebendára 
   pályázatot hirdet.

Pályázónak, aki többet
   szeretne megtudni,
a policájminiszterhez
   kelletik fordulni.” --

Szerteröppent az újsághír
   elektromos szárnyom,
széthintette tévé és nett
   minden világtájon.

 Másnapra már földön-égen,
   mint méhek a hárson,
úgy zöngicsélt az újsághír
   szerte a világon.

Rómában a bíborosok 
   még úgy hajnaltájba’
betértek a Vörös Rákba
   egy-egy kupicára.

samsulini kardinális
   csak belepillantott
az Augsburgi Kurírba
   s rögtön felhorkantott.

Lacrimae Christit hozatott
   gyorsan egy kupával,
mindjárt föl is hörpintette,
  s huss, az Angyalvárba!

Kopogás nélkül berontva
   fölverte a pápát,
az újsághírt elhadarva,
   el is űzte álmát.

Hálóingben a Szentatya,
   de szava már pereg:
induljon föl muszkaföldre
   jezsuita sereg.

Az útjára mindegyiket
   jól megpatkoltatta,
s jezsuita indulóra
   menetelt a banda.

Vége a nyolcadik éneknek
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IX. éneK

JezsuITA Induló

te deum laudámus –
Kijovban nagy a lármusz.

Dies irae, dies illa –
a mi napunk arra virrad.

Te rogamus audi nos –
Vlagyimir cár nagyon okos.

Gloria in excelsis Deo –
mellette állni be jó.

Credo un unum Deum,
mi istenünk jobb, mint Perun.

Oratre fratres –
bár hitünkre mindenki rátesz.

Benedictus, qui venit –
a tudás semmi, csak a hit.

Sanctus, sanctus, sanctus-
más vallásnak pardus!

in nomine domini –
böjt idején jót inni.

Dignum et iustum est –
régi szép kor – valljuk ezt.

Dominus vobiscum –
mihelyt lehet, lódítsunk.

Sancta Dei Genitrix –
mert a muszka hit csak nix.

Agnus Dei, qui tolli peccata -
az ószláv hit tehénen a gatya.

Veni sacte spiritus –
jó bor kell, s nem spiritusz.

Exaudi nos Domine –
más szenvedjen, mi ne,

pleni sunt coeli,
a világ legyen velünk teli,

salvator mundi –
ez lesz a jó bumli!

In te, Domine speravi –
amit a pap szeme-szája áhít,

libera nos a malo –
étel ital, mámor!

Exaudi, Domine, orationem meam –
egy kis húspénz jusson ám reánk,

ex profundis clamavi ad te Domine –
a pincéből a bort fel ide!

dona nobis pacem –
szakácsnőmön a szem,

a porta inferi –
a pap is csak férfi.

Mea culpa, mea maxima culpa –
aki csodát nem tud, buszma.

Kyrie eleson –
pénzem régen be kevés volt.

Et ne nos inducas in tentationem
a baksist tedd el, mert ez a legjobb 
ómen.

Sicut erat in principio et nunc semper 
–
senkinek ne adj, de amit kapsz, vedd 
el!

in secula seculórum. Amen
aranyhoz jutni:ez a fő egzámen.

Vége az indulónak
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X. éneK

A PályázAT

Fújdogál a tengeri szél,
   hullámzik a sztyeppe,
Kijov felé a pályázók
   futnak nagy sietve. 

Fújdogál a nyugoti szél
   Kijovban port kerget,
minden firmás mást becsmérel,
   csak magával henceg.

Íme a római pápa
   rendeletbe adta:
„Ha ki görög hiten levő,
   hitvány, kutyafajta.

Nem mindegy, hogy milyen egyház,
   hidd el, drága cár, hidd,
minden egyház közt a miénk,
   ez a legegyházibb.”

A bizánci pátriárka
   írja nagy papíron:
„Nehogy elhidd mit a Sátán
   sugdos, Vlagyimirom!

Nem mindegy, hogy milyen egyház,
   hidd el, drága cár, hidd,
minden egyházak közt a pravoszláv ,
   az a legegyházibb.”

A rabbik színedriuma
   „Sulem, sulem” írja,
„ne higgy görögnek, latínnak,
   Mózes hite príma.

Nem mindegy, hogy milyen egyház,
   hidd el, drága cár, hidd,
egyházak közt a zsidóké,
   az a legegyházibb.”

A muzulmán mufti harsog
   hangja harsog fennen:
„Összezúzlak, gyaur kutya,
   higgyél Mohamedben!

Nem mindegy, hogy milyen egyház,
   hidd el, drága cár, hidd,
egyházak közt az muzulmán,
   az a legegyházibb.”

A podoli cárudvarban,
   mint kutyák a koncon,
össze is kaptak a hitek, 
   nem volt abban  bon ton.

Ördög tudja mindnek nevét!
   De szapulják egymást.
Ebből a jó orosz szatócs
   meg is tanul egy s mást.

Arany idő járt ekkor a 
   kurvapecérekre,
rozsólist literszám vedelték,
   s rá kalácsot ettek.

Mert a konkurzus idején
   jól ment életük sora
nevük ekkortól fogva lett
   „isten csípős ostora”.

Varga Imre fordítása

JEGYZETEK

Vlagyimír – Vlagyimír Szvjatoszlavics (Nagy, Szent Vlagyimír) – 10. századi orosz herceg, aki bevezette 
Oroszföldön a kereszténységet.

Deputátum – járandóság (főleg terményben)
Akcidencia – egyházi adó;
Flügel adjutáns -  szárnysegéd
Oficér – offizier, katonatiszt;
Brixen - Bressanone, az észak-olasz Bolzano tartományban, ahová Borovskýt 1851 decemberétől 

1855 áprilisáig internálták;
Nesztor – orosz krónikaíró (a 11. század második felétől a 12. sz. első feléig)
Kufstein, Spilberg (várbörtönök) – Spilberg, a brünni várbörtön, ekkor főleg politikai foglyok fogva 

tartására, Kufstein – börtönéről hírhedt észak tiroli város.
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Isten óvd meg, királyunkat! – a régi osztrák himnusz kezdősora
Stóla –a papi szolgálatért fizetett járadék;
Richt euch! (Szószerint: igazodj!), monarchiás katonai vezényszó;
Kántor – teplomi énekes, tanító,
Gertyásnéni – templomi gyertyaárus;
Licitálás – árverés, ráigérés,
Alpári – (olasz) (értékpapírok, részvények) névértéke
Interkaláris – időközi, átmeneti; az az időszak, amikor a hivatali állást nem töltik be
Adlátus – vki mellé rendelt fontos személy v. a vezénylő tábornok helyettese
Šumavský Ferenc (Josef František Šumavský 1796 – 1857) felvilágosodás kori író, filológus, a cseh-

német szótár összeállítója
Hessen–Kassl – a kasseli képtár földszintjén régiségtár és kerámiamúzeum volt
Csimborasszó – valaminek a csúcsa, netovábbja, teteje (a 6310 méter magas dél-amerikai Chimborazo 

tűzhányóról);
Augsburgi Kurír – Augsburger allgemeine Zeitung, 1810 – 1842 között megjelenő jelentős politikai 

napilap;
Lacrimae Christi – híres olasz vörösbor (a.m. Krisztus könnyei);
Prebenda – itt papi állás, hivatal
Te Deum laudamus – Téged Isten, dicsérünk (templomi hálaének);
Dies irae, dies illa – a harag napja, ama nap (az utolsó ítélet);
Te rogamus, audi nos – könyörgünk, hallgass meg minket;
Gloria in excelsis Deo – dicsőség a magasságban Istennek;
Credo in unum Deum – hiszek egy Istenben;
Orate, fratres -  imádkozzatok, testvéreim!
Benedictus, qui venit -  áldott, aki érkezik;
Sanctus… -  Szent, szent, szent;
Pardus  – kiseprűzés;
In nomine Domini – az Úr nevében;
Dominus vobiscum – az Úr legyen veletek;
Sancta Dei Genetrix – az isteni szent család;
Agnus Dei… - Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit;
Veni, Sancte Spiritus – Jöjj el, jöjj el, Szentlélek;
Exaudi nos, Domine – Urunk hallgass meg minket!
Pleni sunt coeli – ki betöltöd a mennyeket;
Aequum et salutare – igazságos és irgalmas;
Salvator mundi – (Krisztus,) világ megváltója;
In te, Dominie, speravi – benned, Uram, bizodalmam;
Libera nos a malo – szabadíts meg a gonosztól;
Exaudi Domine, orationem meam - hallgassd meg, Uram, könyörgésemet;
Ex profundis clamavi ad te, Domine – a mélységekből kiáltok hozzád, Uram;
Dona nobis pacem – adj nekünk békét;
a porta inferi – a pokol kapuitól;
Mea culpa… - az én vétkem, az én nagy vétkem.
Buszma – böszme  (tájszó), tesze-tosza, bamba;
Kyrie eleison! – Uram, irgalmazz;
Et ne nos inducas in tentationem - és ne vigy minket a kísértésbe;
sicut erat in principio… - mint kezdetben, most és mindörökké;
 et in saecula saeculorum.. – mindörökkön örökké (a miséző pap szavai);
Egzámen – vizsga;
görög hit – a pravoszláv vallás;
Pátriárka – a görögkeleti egyház legfőbb méltósága;
A rabbik szinedriuma – a legfelső zsidó államtanács, főpappal az élén;
Sulem (Shalom) – héber béke, nyugalom (zsidó köszöntés);
Mózes – biblia zsidó vallási vezető, a bibliai tíz parancsolat leírója, közvetítője;
Mufti – mohamedán vallási vezető;
muzulmán – mohamedán;
Podol – podolí, történelmi terület Ukrajnában a Dnyeszter és a Buga között;
Rozsólis – növényi anyagokkal készült finom, zöldes színű likőr;
Konkurzus – pályázat, vagy csőd, tönk
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berTóK lászló

Firkák a szalmaszálra

14.

névJegy

Egy firkász, aki éppen hatvan éve
lépett gyanútlan a vízre(?), a jégre(?).

A FAl

A fal akkor is fal, ha telefirkálod,
a szalma meg szalma hiába cifrázod.

FIrKáIdAT, lám,

cikizni, elvetni egyik sem akarja,
s van, aki kiteszi még a kirakatba.

oKos

Mivel a nyavalygásod nem érdekli,
mindig azzal kezdi, hogy „jól nézel ki”.

AzT mondJA

Nem a kora, nem a félhalott sejtjei…
Tud-e még a nőkben rajongást kelteni.

AblAK?

Hűséges maradtál. Mihez is? Magadhoz.
Gyanakodva nézed, amit a huzat hoz.
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nyáJ

Alszik? Vagy lelépett pásztora a nyájnak?
Izmaid maguktól megfeszülnek, várnak.

lázAs

Szaporáz a lázas döntésképtelenség,
a mindent vagy semmit, s a jaj, hogy mi lesz még.

veszTeTTél?

Sosem azt, amiről lemaradtál,
csak amit elértél, s futni hagytál.
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CselényI bélA

A hibernáló konyhaasztal
Terítő,
olcsó üvegváza,
tucatvirág,
zöld.

Hibernál a konyhaasztal.

Mennyire fontos anyámnak a terítő a virág;
e ravatalos kellékek nélkül 
létét üresnek érezné.

Ahhoz, hogy naplót, verset írjak,
idomokat, híreket nézzek a hálón,
félre kell raknom a bakteri vázát,
s az indóházi stílű terítőt,
amelyen inogna a billentyűzet,
s
—— ami engem illet ——,
ha ebédelek,
abrosz helyett csak szivaccsal
letörlöm a sima konyhaasztalt;
nem a macskaszőr-fogó tucattextília,
hanem a rendes lét abrosza zavar.

Anyám kérdezi
önnön elhalt anyját,
a halál dátumát,
a férjéjét sosem,
elhunyt fiát soha,
elég gyakran viszont
néhány nagynénémet.

Mondom neki, hogy apám,
az ő korában
azt kérdezte, hogy mikor voltunk a tengeren;
hol tekéztünk egyszer;
virgonc osztálytársnőm milyen alkalomból
húzódzkodott fel az ajtófélfára;
hányban,
melyik télen volt az angyaljárás olyan gazdag,
hogy nem fért el minden a régi asztalon...
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Anyám leállít,
ne soroljam,
ne soroljam örökké ezeket a gyászos dolgokat;
„Mindig csak a halál” —— úgymond ——
„Te, édesanyám mikor halt meg?”

Korábban kelek;
naplómba aludtam,
de most se naplózom, 
költök,
azt hiszem,
bár a fene tudja...
a tankönyvköltők 
sosem dobják félre
anyjuk virágait,
s nem tudom róluk, hogy utálják-e
konyhaasztalon a tucatterítőt.

Anyám nem szól,
fekszik,
mint bronzgyász a parkban.

Fel kéne kelned ——
mondtam ——
Játsszunk élősdit,
mint a kísértetek halottak napján.
Meg kellene kezdened a napot ——
mondtam két órakor.
—— Legszívesebben befejezném.
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A himalája-hipotézis
Ha elmennék a kínai életmentővel 
felkutatni a magyar hegymászókat,
nyilván összetegeződnék vele;
kapnék tőle egy sárga védőmellényt,
és félrehúzódnék a hegy lábánál,
hogy nyélbe üssek egy haïkut.
— Mit írsz? — kérdezné a mentő
szeretetből, nem éberségből.
— Egy haïkut — mondanám,
de azonnal megfagyna a levegő,
s úgy nézne rám,
hogy rögtön megérteném,
mekkora marha vagyok.
Ő kockáztatja életét a magyarokért,
miközben én az ellenség művészetét űzöm.
Tudna a haïku mákonyáról,
azt viszont nem tudná, hogy tizenhét szótagos.
Rettegne, hogy elárulom őt,
de nem tudná, hogy tizenhét szótagba nem fér bele
még sárga mellényének leírása sem.
A haïkutól kezdve nem barátkoznánk többet,
bár ő továbbra is keresné
és továbbra sem találná
nálam fiatalabb bátyáimat,
nálam fiatalabb nővéreimet.

a hivatalnok
 

bárszéknek érezte a hivatalnok
a széket amely megingott alatta
s bár nem volt túl erős fizikából
eszébe jutott
mint összefüggés
az emelő karja
és a rezonancia
 
amikor megingott vele a bárszék
amelynek áttűnt erkölcsi áthallása is
hirtelen úgy érezte hogy mindkét felkarjába
mélyhűtött üvegszálat vezetnek
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a tárgyak dzsentrije

várni a buszon 
veszteglő autóbuszon 
végállomáson 
  
emésztőnedvet 
gyűjteni nyugtatóra 
üdítő híján 
  
vagy mégis talán 
fejfájás elleni szert 
vegyek be inkább 
  
langyosul minden 
se jó se rossz a tavasz 
emigrántos lét 
  
nem panaszkodom 
nagy mélabúm elillant 
bár hiteles volt 
  
most róla írni 
hiteltelenül hangzik 
távoli dráma 
  

metropolisszá 
dúzzadó befogadás 
nem vagyok benned 
  
pestinek lennem 
rendőri szempont csupán 
vagy gátláscsomag 
  
haza költöznöm 
zavaros kapkodó giccs 
bolondság lenne 
  
szarkalábait  
látni az ex-besúgók 
tekintetének 
  
halk pusmogások 
zokni- és szellentésszag 
várna ott csupán 
  
s izmosodása 
valamely intő karnak 
alapszíneknek 

vastag szódásüveg
azt beszélték róla
hogy ha leejtik
szétviszi a lábat
közepén üvegcső
mint a laboránsnál
csapján madárfejként
ipari szobrocska
királyi magyar csap
kincses kolozsváron
s bár még jócskán törleszt
a gondolatrendőr
valahol vidéken
sok tanár nádat vág
cserzett arcú gyilkos

unott figyelmével
a tárgyak megőrzik
az előző világ
mechanizmusából
a még megtűrhetőt
két zsivány oxigént
fog le egy szénatom
csendőrvasmarokkal
kommunista vízben
nagy vastag üvegben
békés az erőszak
kisemberparancsra
szódavizet okád
a már-már megnyerő
parancsuralmi sas

munka utáni  
haiku-strófák
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CsobánKA zsuzsA

Körmenet
   Tisztelet Dsida Jenőnek

Nem volt csatlakozás. Napra nap
elszámoltuk magunkat, pedig
a játékot én találtam ki a gombokkal,
hogy visszavarrom, minden nap majd egyet.
Lassan érhettél haza, az úton szétszórt
szirmait szedted össze a télnek,
én tollpihének láttam a szálló port.
Nem ezen vesztünk össze.
Valami nagy tűzről beszéltél,
hogy lennél, aki élvezi, és az is, aki rakja.
A fekete halmokból én emeltem ki a testet,
nagyapám lapáttal verte orrba a vakondot,
suttogtam, rajzolj, kérlek, másik atlaszt.
Azóta hallom osonni a betonba fúrt fejeket,
mintát rajzol a hang, az utat szétfeszíti.
Utólag értettem meg, a halál selyemből van,
tompa borzalom, felébresztenem nincs kit.
Emlékszem a kapuval szemben a kútra,
megdermedt kezemben a kerék és a víz is.

vizit
Lilák lettek a fák a napnyugta merev szívétől.
Pedig megengedő ez a szilárdság,
ahogy a téli hideg kiemeli a táj kontúrjait,
és elhiszem, létező valóság bujkál a sorok között:
padka, biciklisáv és a kerítés párhuzamosai.
Majd az út, szálaink az utolsó parton összesodródva:
Penelopé szövi így a vásznat,
hogy majd áhitattal bonthassa le.
Elnyíló ajkai a naptól égővörösek.
Sirályok a hóban, szabad kikötő.
Torkomban dobog, ahogy verdes a szíve.
A mozdulatban lelnek otthonra az utazók.
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hajnali seregek
Némán ülnek a baglyok, határos az ággal a hó,
leng az utcalámpa, azt hiszik, ez a dagály,
pedig csak törtfehér eső.
messzire visz a tél.
A szélben bízhat csupán az emberélet,
hogy forró szájában viszi át a són,
nem hagyja, kihűljenek a tengerek alatta,
medúzákra bogozza magát.
A szarvasokkal egyidőben kel.
Finoman böködik egymást,
a talajmenti fagyokra erős lábakkal lép,
éjszaka van, a párkányról nézi,
mekkora a talpa alatt a sár.
roppan a térde.
Átemeli a paplant a másikon, az már nem szarvas,
csak valami inas álom,
amiben a hóra emlékezik, akárha önmagára.
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FeCsKe CsAbA

dávid király könyörgése
„Ült a király, múlatta a napot
múlt tetteken, volt vágyakon merengve,”

Rilke: Abiság

elkövettem amit nem akartam
amit nem kellett volna elkövetnem
és nem tettem meg mi szándékomban
állt és meg kellett volna tennem
ám erőt vett rajtam a gyengeség
és most ezért is azért is lakolnom kell
vonít házőrző ebem a lelkiismeret
éjszakánként nem enged nyugodnom
ritkás ősz hajam úszik a szélben
mintha az idő szele mozgatná hitvány üstököm
mintha az idő mely nem siet nem késik
mindenben ott van a fák évgyűrűiben
a kő mozdulatlanságában alvó gyermek mosolyában
az agg folyton könnyező mindent eltorzító szemében
a halott megkövült vonásaiban
remegő inakkal lépkedek földemen
mit eleim tapostak keményre akik ki tudja
hová iparkodtak csak azt tudom hová jutottak
ez a föld hamarosan elbocsát engem is
jaj visszaút nincsen csak út kacskaringós
gyötrelmes út melynek egy pontján szembesülsz
majd azzal mit kellett volna másképp
bizony fontosabbnak ítélted magad
mint érdemeid engedték volna lehetőségeidet
összetévesztetted az ildomossal rájöttél bár későn
hogy semmit sem lehet az időbe belefojtani
attól a legnehezebb megszabadulni ami sosem volt tiéd
ó Uram légy irgalmas gyarló híveddel adj neki még
néhány szép naplementét add búcsúzó sugarak
földöntúli ragyogását tavaszi lombok zsolozsmáját
bogozd ki benne az összekuszálódott szálakat
ne bűneit nézd de szerelmes ragaszkodását
te őrzöd az igazak útját és ő ha nem is volt jó
– szándéka mindig megfeneklett – törekedett a jóra
olyan szeretett volna lenni mint a víz partjára ültetett
fa mely kellő időben gyümölcsöt terem
és örömét leli a vágyakozásban
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erdôn
levelek sutyorognak
zöld felelget a zöldnek
most születik a holnap
hajnalok tündökölnek

fű-szőnyegen sok árnyék
sötétség hull a lombból
himnuszt zeng a madárnép
szívvel teli torokból

avar roppan alattam
a tavalyi lomb ott van
fák üzennek titokban
jövendő századoknak

szél-ijesztette ágról
libben puha madártoll
riadtan nézem ennyi
maradt csak a madárból

egy a többi közül
egyszer csak kételkedni kezdtem
rosszul szigetelt szavaiban  gesztusaiban 
egyre idegenebbé vált számomra rá kellett
jönnöm ő is csak egy a többi közül
jóhírét kockáztató érzéki nő lelkiekben gazdag
mint kétségbeesett apróhirdetések
önámító hősnői  hűtlen szépasszony
aki ugyan nem engem hanem éppen
velem csal valaki mást akit nem ismerek
de mindinkább együttérzek vele 
mert  akár én is lehetnék 
vagy már az is vagyok
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bAlázs TIbor

melyben Júlia 
kegyelemért esd

Inkább egy barna medve, Jóuram,
inkább a nemes vad, amelyik nógrádi és 
székely falvainkban bóklászik éppen 
holmi harapnivalóért, no meg azért,
hogy leteperje áldozatát, derekánál
fogva ragadja meg, csípőjét ölelje át, majd 
erősen, dúvadosan szorítsa ennen testéhez,
törékeny, finom ívű női test
jusson néki pásztorórára,
hogy szeretni tudja ezt a testet, Uram, 
mert nem a simogatás örömét 
adományoztad a barna medvének,
amikor megteremtetted őt,
mert nem a lágy ölelés
metafizikus tudásával láttad el a barna medvét,
amikor isteni teremtményeid között 
találtál neki méltó helyet,
mert nem adtál neki szót,
Uram, mézes szavakat nem
illesztettél ajkára, hogy ezekkel 
édesgessen magához engem, 
mert ragadozóvá tetted őt, Atyám,
hogy szerezze meg magának, 
self service, mi jussa lehet, hogy ne 
csatangoljon többé magányosan 
nógrádi  és székely erdeidben, falvaidban,
ne, többé ne…
Inkább a barna medve csontjaimat ropogtató
ölelése, inkább a barna medve bűzös 
testisége, hogy rám rontson 
és úgy tegyen magáévá,hogy remegjen bele 
teljes földi valóm, minden porcikám 
reszkessen bele, hogy többször
beleájuljak kimunkálatlan 
ölelésébe, én, kit asszonnyá teremtettél,
meg asszonyállattá, jókedvedben, 
mint olvasom ókori irataidban, 
engem, gyöngéd, lírikus és szofisztikus teremtményedet,
ki innen és túl vagyok ennen emancipációmon, 
ennen feminizmusomon, inkább a barna medve 
vad és ziháló és hörgő belém hatolása és
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egész lényemet felforrósító, megrázó kéjvágya,
inkább ez, Teremtőm, Atyám, semmint a hajnali 
madárcsicsergés kedves harmóniája ablakomban,  
semmint a madárcsivitelés, melyet emelkedett
hangvételű dallamokban, áhítatos, bukolikus 
költői sorokban, transzcendensen fénylő 
festményeken menekítenek magukba 
a nógrádi és székely falvakban bitangoló 
vándordalnokaid, trubadúrjaid és piktoraid, 
Jóuram, inkább a kiéhezett és irgalmatlan
és félszeket nem ismerő barna medvét,
nagy, semmibe veszejtő tekintetével és
szőrös, irdatlan, mocskos mancsaival,
idétlen, artikulálatlan brummogásaival,
semmint a romantizáló, ficseri, locsifecsi,
poétikus madárcsicsergést 
freudi vánkosom fölött, 
őt küldd, őt ereszd rám, Uram, 
kegyelmedért esdek, a barna medvét! 
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JeneI gyulA

Pöttyök, fénykarikák
a nyírfa a kertünkben áll majd (arca 
nem lesz, a kert sem saját, 
huszonkét lakásos társas tartozéka), vagy 
egy orosz regényben hajladozik (boldog 
korok! amikor istent keresünk, hogy 
értelmet adjon, hacsak a kérdéseknek. 
később kérdések sem lesznek. 
minek lennének? minden kijelenthető. 
ami mégsem, hát az is. legfeljebb 
másnak, máskor. a kijelentés 
tévedés is lehet), és elképzelem majd 
behunyt szemmel, hogy lehunyt szemmel 
fekszem a fűben tőlem kicsit 
keletre. tavasz lesz meg délelőtt. olyan 
gyerekkor, amiből felnőni 
sosem lehet. zuhog a napfény. még nincs 
dél, vagy elmúlt. még nincs 
uv-sugárzás, vagy elmúlt. még nincs 
semmi, csak amit kigondolok: egy 
kurvára giccses nyírfa a tájban, fehér 
a törzse, remegnek a levelei, mert ott szél 
fúj (tőlem kicsit keletebbre). csak ahol 
fekszem, ott nincs semmi, csak 
mozdulatlanság. fénykarikák, 
pöttyök kergetőznek szemhéjam mögött: 
sorolhatnám a színskála minden 
árnyalatát. fekszem a fűben, semmi 
zaj, talán csak a szél, vagy az sem. csak 
a nyírfa leveleinek finom rezgését 
tudnám magyarázni! nincsenek 
magyarázatok, kérdések. fekszem, 
mint a sírban fekszem majd (hacsak el nem 
hamvasztanak), de ez még más 
érzés lesz. olyan életes, olyan hiábavalóan 
életes, mert valóságos soha semmi 
nem lehet. csak amit elképzelek, ha 
elképzelem. s elképzelem.
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mrenA JulIAnnA

(visszafelé simogatott)
(Visszafelé simogatott bundájú magány hever a lábaimnál a takarón. Nem lakik itt, 

de az ablakomon át szabadon ki-be járkál, sáros mancsnyomokat hagy a ház falán, 
amikor kora este a párkányra ugrik, ott várja, hogy beengedjem. Beengedem, mindig, 
megetetem, aztán néhány óra múlva elmegy. Ilyen a természete. Vajon jár máshova is? 
Ki eteti még vajon a magányomat? Ki altatja a lábainál? Kinek a háza falát mancsozza 
össze még? Kivel osztozom vajon a magányomon? Őt vajon jobban szereti? Hozzá ra-
gaszkodik jobban vagy hozzám? Kié volt előbb? Ki viszi doktorhoz, ha megbetegszik? 
Kinek a komódfiókjába fial bele egy nap? És milyen lehet annak, akihez nem jár be a 
magány sohasem? Nincs nagyon egyedül?)

Az ember lelke 
barackmag

Az ember lelke barackmag, gondoltam egyszercsak, az oldalamon feküdtem, a füle-
met szúrta a benn felejtett fülbevaló, de lusta voltam kivenni, szomjas voltam, és kicsit 
pisilni is kellett, de nem eléggé, hogy kivackoljam magam, és már harmadszor aludtam 
el végre majdnem, és harmadszor is fontolóra vettem, hogy visszabújjak-e a pólómba, 
vagy mi legyen, és hallgattam a hozzám simuló test szuszogását meg a saját szuszogáso-
mat is. A gondolat, hogy az ember lelke barackmag, csak úgy a semmiből jött, ilyeneket 
tud felöklendezni a tudat, ha éppen békén hagyják, olyankor, amikor már túl messze 
vagy az ébrenléttől, de túl messze vagy még az álomtól is, valahol a két part közt, a 
senkiföldjén, a semmiföldjén. Azt is el tudom képzelni, hogy ott, az ébrenlét-álom abszt-
rakt téridejében, a Senkisemmiföldjén lények élnek, senkilények, semmilények, amo-
lyan suttogók, gondolatbuborék lények, mondatpászma lények, és ahogy ott kerengsz 
a semmiben, beléjük ütközöl orral, vagy átsétálsz rajtuk, mint a kísérteteken, és amikor 
áthaladnak az asztráltested koponyáján, ott terem benned a mondat. És csak feküdtem 
tovább, és azon gondolkoztam, mégis mit jelent ez, hogy az ember lelke barackmag. 
És rájöttem, hogy egyrészt azt jelenti, hogy ha te egy metaforikus barack vagy, a lelked 
a mag, a többi pedig, a tested, a pszichéd, a személyiséged, a dolgaid, a nevetésed, az 
énképed, a világról alkotott véleményed, az csak a barack húsa. Vagyis nem csak, mert 
a barack húsa végül is fontos, viszont az van, hogy a barackhús, az nem örök, a mag 
viszont kábé igen, mert egyrészt akár elrohad a barackhús, akár gyomorsav bontja le, 
mert megették, akár összeaszva bomlik el a földben, a barackhús, az elmúlik, és igazából 
nem is tervezték hosszú távra, szóval nyilván fontos a maga helyén, de közel sem any-
nyira fontos, mint a barackmag, amiben benne van egy fa, sőt nemcsak egy fa, hanem 
végtelen számú, meg nem született fa van benne, az összes majdani barackfagenerációk, 
magostul barackostul együtt. És ugyanígy, ez a mag, benne volt már valahol az évezre-
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dekkel ezelőtt nőtt barackfákban, vagyis azok őseiben, mert lehet, hogy akkor még nem 
is voltak barackfák a barackfák. És ez most egyáltalában nem valami fennkölt spirituális 
hasonlat akar lenni, hanem tényközlés, mert ez konkrétan, atomi szinten így van, és így 
kell legyen, nem is lehet másként. Akkor pedig nincs több kérdés, ehhez képest kismiska 
a túlvilági életbe vetett hit, vagy a reinkarnáció elmélete, ami kábé úgy egyszerűsíti le 
a lényeget, mint a természetes számok a matematikát, nem mintha értenék hozzá, bár 
ez pont azért jó hasonlat. Arra gondoltam még félálomban, hogy jegyezzem meg ezt a 
mondatot, mert tényleg fontos. Aztán lassan átúsztam az álomlétbe.

van az a pillanat
Van az a pillanat a vonaton, amikor már érezni, hogy mindjárt kanyarodik egy kicsit, 

és a fülkében ülők mindegyike, mindegy, hogy hány éves, honnan jött, hová utazik, és 
mit csinál éppen, szóval mindegyikük előrehajol ültében, felemeli a fejét, a válla finoman 
megfeszül, a nyaka megnyúlik, az arca 10 fokkal a vonatablak irányába fordul. Szóval 
mindannyian egyszerre előrehajolnak. És akkor meglátják a Balatont. 
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svébIs benCe

Corpus delicti
éjjel a szegycsont megemelkedik
a bennszakadt szó kiutat keres
a műtőasztalon szarvasagancs
esély hogy végre felnőtté lehess

s ki föltekint szemébe vakolat pereg
semmi sem szilárd a csont ropog
álomkórosan fenik a szikét
analfabéta kórboncnokok

a mennyezet sercegő neon
mint szemhéj megnyílik a varrat
de többet érsz annál mintsem
két kamrára és pitvarra bízd magad

a nyirkos falakon penész
mögöttük elhasznált erek
átszivárog a rettegés
a röntgenképen egy kisgyerek

s csak nyárikonyha az irgalom
de odabent olajlámpa ég
kint forróság füst és hamu
s egy konténernyi vaksötét
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hegedÛs ágoTA

profánmetán
kényszerülsz nyomorogni, puffadt vonatüléseken,
beleordítják a füledbe az igazukat,  megeszik előled a szőrös málnát, 
éjszaka hívogatnak,  az álmod elszökik az ablakréseken, elpártol,
akkor felkelsz, kiülsz az olvadozó sötét teraszra,
melletted verset ír egy nő, egy óra alatt hatot, előbb címet ad, utána 
bávatag, megdőlő tekintettel, 
magabiztosan, tollal, határidőnaplóba, nem javít,
érintés a címe
belelesek illetlenül, csak pár sorra emlékszem,
az egyik: és kettejük közt véget ér a vonzás hatalma. 
«a fenti túlírt mondat még sokáig nyálkás csíkot húz maga után.»*
felsőbbrendűsége teljes tudatában készíti a verset.
biztos meghaltam, egy másik gomolygásba kavarodok, ahol az alagút végén
négy batman áll, terpeszben, lobogó köpennyel, és ahol a felsőségesebbek 
habos forró kakaót szürcsölhetnek.
az utolsó férfi hajtsa le az ülőkét.

* Erdély Miklós: Metán 

meg az enyém
a tökéletesség mértani követelmény, ha kézzel rajzolok, készüljek fel. 
kézzel rajzolok, lötyögve, vajpuha üléseken utazom délre, 
előveszem a fekete szemceruzám. persze megcsúszik. 
puszilkodó pitbullok szaladgálnak a parkban, 
az ócenáriumban a citromcápa fogatlanul közelít. továbbsuhan. 
ha ebben a sorrendben, ezekkel az erősségekkel, 
húszhertz, kétszázhúszhertz, hétszázhuszonhéthertz, 
hétszáznyolcvanhéthertz, nyolcszázhertz, 
nyolcszáznyolcvanhertz, tízkilohertz, 
így, ha így kezelnék a lábam, nem kellene megműteni. 
a legkisebb rezgésszámon hyperérzékennyé válok, a fogaimban hallok. 
ellenélmény. a parton mozdulatlan strandolók, átlépem őket.

védelemként narválbőr sapkát húzok a fejemre, 
büntetlenül nem kérhetek ketchupot olaszországban. 
a tökéletesség a buddhizmus követelménye, a húsgolyóké, meg az enyém. 
nem kell limoncellot innom, hogy elviseljelek.
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hAnKó TóTh ádám

ínycsap
Már reggel óta nyalogatom a szivacsot,
azt a tengeri szivacsot, 
amit anyáék hoztak a búcsúból,
reggel óta megállás nélkül nyalogatom,
vagy inkább törölgetem vele a nyelvem,
és reggel óta elkopott már legalább a fele,
elkopott a nyelvem a hegyétől középig,
sose gondoltam volna, 
hogy egy szivacs,

egy egyszerű tengeri szivacs ennyire smirglis,
hogy kívül, belül tele van fájással,
mégsem adom fel, egészen tövig nyalom,
az ínycsapig, meg az uvuláig, 
egyszerűen nem adhatom fel,

még a nyelvcsonkkal is nyalogatni fogom,
amíg csak tátog a szám és tátogó számban
bármi is mozgásra képes,
mert ilyenek vagytok ti, megalkuvók,
gyávák és hitehagyottak,

még egy szivacsot sem tudtok elnyalni egészen,
egy egyszerű tengeri szivacsot,
mindent nekem kell hát csinálni,
nekem kell itt liluló nyelvvel helyettetek
is kitartani a végsőkig.
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A felhalmozó
Mikor mászhatok már be végre 
abba a nyálcsőbe,
mikor leszek elég nagy hozzá,
hogy ne csak a nyálamat 
engedjék be.

Mikor leszek elég okos, 
hogy megoperáljam saját magam,
és ne kelljen a felügyelővel
hosszan alkudozni
egy jól sikerült láz után.

Mikor kapok egy egész intézetet,
meg egy csipkeszélű zászlót,
amivel betakarhatom
a kertben a meztelen csigákat,
meg a büdöskét.

Mikor engednek el végre egyedül 
engem is vendégségbe, 
mikor mutatnak meg a kéménynek,
és mikor mondtam már eleget, 
hogy mikor.
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szAlAI zsolT

emberrabló
Kegyetlenül csonkolt nyírfák végig a főutcán,
áramszolgáltató és állampolgár vitájában 
az előbbi most sem vesz részt,
az előzetes egyeztetés, 
mint általában:
elmaradt.

Hiábavaló viták, szélnek ereszthető ötletek;
a jogosítványok megkérdőjelezését
az utcafronton sürgölődők
nem osztják, 

a védett fasor fűrészporában állva
enyhül a háborgás, éled a vágy, 
ízlés és jog dilemmáját 
a faluszépítés hite
oldja fel; 

a panasz intenzív kitermelésbe vált. 

Tevékeny alkalmazkodás,
fűrészek berregnek, talicskák
fordulnak kerítések mögé
rendezik a közterületet halomba.

A Mászó teraszán filozófia és ökológia –
szokatlan szempontok a sport 
és a politika bevett
diskurzusában,

pedig fröccsök, sörök vannak,
újbaráti körberendelések,
óvatos faggatások,
cinkes kötözködések nélkül.

Nem fordulsz ki, nem sarkall téged
további értelmes társalgást kívánni
vállalhatatlan poénnal kiprovokált 
törzsi összetartás, nincs hátraarc
hörgő felismerésre lenyírt szakáll 
és G-pont viszonylatában. Baj van.

A féloldalas lombkoronák ledőlnek,
a láncfűrész sudárra metszi a törzset, 
behordják az aprítékot is a veranda alá,
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nincs mit tenni. csak beszélni erről. aztán másról.   

Semmi fitogtatás, brillírozni se muszáj, 
bogozni követhetetlen őslakosok 
kapcsolathálóját nem tudod úgyse,
helytörténeti kutatásmódszertanod csőd,
feladod, látják és megkímélnek, 
ismeretlenül egyetemesebb a nézőpont.

Most nem Józsik és Lacik nevei röpködnek; 
házikönyvtárazás a teraszon, felemlítődik 
Dümá és Brontyő neve a világirodalmi
sorozatból, élénk érdeklődés, ahogy
Descartes-ból, Kantból referálsz.

Életfogytig tartó tanulás helye ez itt –
kétellhetnéd, mi száll apáról fiúra,
nincs elkényelmesedés;
más meló, más élet;

temetőlátogatás alatt kipakolt fészerek,
csak az öregnek meghagyott néhány emlék,
a szétfűrészelt hordók legfeljebb muskátlinak.

Figyelmével meggyőz, veled tart,
a táplálékláncban mindenki részt vesz,
rendelt sörökben mérhető a kívánt folytatás:
laikus tettetés, közös felelősség hárítása egyénileg. 

A diverzitás már nem őshonos, 

invazív jelentőségtelenítés,
ahogy nem akart erőfeszítések, 
kényszerített vállalások, szelektív 
hulladékgyűjtés, környezettudatosság,
egyezmények kerülnek újabb sörökbe,
elnéző kitérés, zaklatott tématerelés, 
lanyhuló társalgási hajlandóság,
szaturáció, nyilvánvaló záróra

fantasztikus asszonyod van, 
hazaviszem, jót lehet vele
vitatkozni, rettenetesen okos,
de hülyeség, amiket beszél.
Eszméletlenül határozott, 
lelkes, csak tudod, mindez
engem nem érdekel, nekem
kényelem kell, én kidobok
mindent, ami fölösleges, de 
ő meggyőződésből mondja, 
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ezért tisztelem.

                      de figyelj csak,

hogyan mondtad, tudod nekem
többször kell elmondani, hogy
megértsem, mit mondott 
az a Kant a forradalomról?

ez nekem nagyon tetszik.

nem is az asszonyt viszem haza,
hanem téged

Az emberrabló Nietzschéről és Leninről kérdez,
az újkori ismeretelmélet vázlatára
az empiriokriticizmussal felel;
de csak azt hiszi, amit lát –  
meg, ami elmúlt, mi?
hecceled, 

rá se ránt, vállat se von,
higgadt, minimalista fazon,
lecsiszolná még az asztal sarkát is,
nehogy fájjon, ha nekimegy reggelente. 

te nagyon művelt vagy, ez tetszik nekem,
nem értünk egyet, de tisztellek,
ilyen beszélgetések nincsenek,
ritka alkalom ez errefelé

Szaki, anyaggal dolgozik, tetőket ácsol,
fejed fölött hiába sátoros az ég, 
szavára gerendás boltozattá
keményedik, aztán meg- 
hajlik a nádszövet,
recsegni kezd
a stukatúr

fogyatkozás van kiszállingóznak
néhányan keringenek a Hold körül
leárnyékolja őket statikus tapogatózás
füsttel telik a csillagvizsgáló szűk teraszon
mindenki a világ igazát keresi az agronómus
anakron asztrológussá lesz teljes ptolemaioszizáció

Leegyszerűsödik a minden és marad ugyanúgy.
A pultnál hallható tévé, kezdődnek
kedvenc műsorok.
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szegedI KováCs györgy

nagykabátod színe
Nagykabátod színe
maradt csak.
Az a bordó,
dohos szagú
őrlődés.
Füstből előtűnő
utazásaink,
anyád csülkös bablevese.

Kerestem a szemüveged
a Balatonban.

Tudod,

azon a helyen.

Aki a miénket is
Gyűrött, lekávézott újságokat láttam.
Apuka szarvasagancsos botját,
ahogyan a pocoktúrást egyengeti.
Ahogyan az érthetetlen szavak szájából,
az elhadart beteg gondolatok
szétfoszlanak körülöttünk.
De a „büdösélet” tisztán jött,
s az a megátalkodott odafönt - mellesleg
a legnagyobb dráma író -, aki a miénket is
színre vitte!

Úgy szorított a kiskabát.
Fájt az érces szarjankó,
a fojtó, ritmusos csoszogás.

Aztán a gyorsan koptató folyó,
s a papír térdre rogyása
a láthatatlan lángban
feketén széthullva.
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szöllÕsI máTyás

C. jegyzeteibõl
(11.)

Pontosan tudtam, hogy megfizetek
majd mindenért. Nem volt vita –
itt nincs helye semmiféle vitának.
A városnak is csak afféle dermedt, béna arca
fordul felém, egyöntetűen
jelezve, hogy a némaságra némaság
a válasz –  s hogy egyszerre feltár, és bezár az.

Először csak a légmozgás zavart;
a neszek mindig egymásra rakódásának
most már egyértelmű hiánya. Csökkenés,
zsugorodás. A léptekről leolvasott
szinkópának a nagyon is zavaró döccenése,
miben semmi harag és semmi béke.
A fények élesebbek. A tapintás
hol finomabb, hol durvább. Van, hogy enyhébb
simítás jelzi azt, aki szeret még
vagy ajtócsapódás, ahol
a nyikorgás egyre tompább közöny
és csak egy szűk regiszteren
hatolhat át a hang – zárt,
egy egészen lecsupaszított közön.

Végül a sziszegés személytelen,
már szinte gúnyos nevetése
oldódik ki egy mozdulatból,
amelyben semmi jel az újjászületésre.
Szinuszhang hosszan. Zúgás, néma csönd.
Két részvét közt is tetszhalálban.
Miközben valami nyirkos homály
terül szét crescendo utánam. 
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lACKFI János

„mintázd meg levegôbôl”
Weöres életmûve,  

mint írástechnikai kézikönyv

Weöres Sándor költészetének próteuszi jellegzetessége közmondásos. Az is magától 
értetődő, hogy a maszkváltogatás úgymond elengedhetetlen mellékkörülménye a formai 
virtuozitás. Hogyan is lett volna elképzelhető, hogy Psyché kitalált figurája kapcsán lépre 
menjen a szakma egy része, valóban elfogadva, hogy Weöres a Három veréb hat szem-
mel munkálatai közben igazi felfedezetlen irodalmi kontinensre bukkant, ha a szövegek 
nem imitálják a történeti nyelvállapotot? Mi több, a csapda még ennél is rafináltabban 
működött: Lónyai Erzsébet állítólagos költeményei nem nyelvemléknek készültek, ha-
nem „nyelvemléknek látszó tárgynak”, vagyis elsősorban az akkori kortársi olvasat felől 
látszottak 19. század eleji szövegeknek. Elég összevetnünk ezeket a textusokat Ányos Pál 
vagy Virág Benedek úgymond egykorú szövegmintáival, s rögtön kiviláglik, hogy azok 
ritkán olyan tökéletesen és izgalmasan archaizálók a mai olvasó számára, mint a Psyché-
versek, hiszen nem ismervén, az utókor mit tart majd ellenállhatatlanul vonzónak (Uram 
bocsá’ szexinek) az akkori modor elemei közül, nem is igazodhattak ehhez az elváráshoz. 

Weöres formai virtuozitását gyakran öncélú, szórakoztató játéknak, illetve egy lélek-
tani bűvészmutatvány segédeszközének tekintjük. Ahhoz, hogy énjét tökéletesen elrejtse, 
feloldja a sok különféle úton-módon barkácsolt maszk mögött, el kellett sajátítania az 
ezekhez tartozó külön-külön nyelvezetet. Most azonban hadd érdekeljen ennél sokkal 
jobban Weöres roppant széles formai palettájának egy másik aspektusa. Nevezetesen az, 
hogy Weöres egy képzeletbeli írástechnikai kézikönyv szerzőjeként gondolkodva nemcsak 
a lehető legtöbbfajta megszólalást igyekezett produkálni, hanem tette mindezt úgy, hogy 
közben millió-egy autentikus költői világot hozott létre, vagyis (ez itt a kulcs) mindany-
nyiszor rendhagyó jelentést teremtett! Rengeteg olyan költő létezett és létezik, aki bármiről 
bármilyen formában képes írni, ez a tudás voltaképpen egy emelt szintű vőfélyképző 
keretében elsajátítható. Weöres abban unikális, hogy a formát nem öncélnak, hanem je-
lentésteremtő, jelentés-megtöbbszöröző, jelentés-interferencia-körök sokaságát létrehozó 
segédletnek tekinti. A költői forma, mint tudjuk, nem valami kancsó, amelyet tetszés sze-
rint megtöltünk a tartalom vizével. A kettő sokkal inkább úgy viszonyul egymáshoz, akár 
az emberi test és annak bőre: kétségkívül leválasztható egyik a másikról, ám ez igencsak 
fájdalmas és véres folyamat, a végeredmény pedig (lásd még Marszüász históriáját) alig-
ha képes felidézni a kiindulópont eleven és harmonikus egységét.

Induljunk hát a legelemibb trükköktől, melyek révén a köznapi nyelv egyes részele-
mei megváltoznak, költői jelentéssel telítődnek. A magyar költészet leghíresebb egysza-
vas verse alighanem Weörestől a „tojáséj”. Napnál világosabb, hogy a köznapi „tojás-
héj” költői használatra módosított változatáról van szó, egyetlen árva hangot nyelünk 
le csupán. Ráadásul az is miféle! Hiszen a „h” betűt képtelenség hangosan kimondani! 
Ejthetjük tahósan, úgy, hogy „hö”, vagy iskolásan: „há”, ám ekkor mindössze harsány 
magánhangzót társítunk a majdnem teljesen néma h-hoz, melyet csupán a torokbeteg-
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ségnek is csúfolt dán és holland nyelv formál meg harákolósan. Az általunk illedelme-
sen „vangógozott” festő, Van Gogh voltaképpen Fán Hhhhrrr, ha eredeti családnevét 
kérdezzük. Egyszóval egy szinte észrevétlen hangzó kipottyan a szóból, és máris fordul 
egyet velünk a nyelv, no meg a világ is. Mert hiszen a valóság miféle részmozzanatá-
ra ragaszthatjuk cédulának ezt a főnevet: TOJÁSÉJ? Hol találjuk? Éjszakára bezárt 
boltban? Becsukott ajtajú hűtőben? Vagy netán – a tojás belsejében? Hányszor ütjük 
a tojást a serpenyőbe, s eszünkbe se jut, hogy egy lehetséges életet ölünk meg, illetve 
szabadítunk héjbörtönéből. Éjbörtönéből. A létezés előtti sötétből. Mert ott van a „to-
jáséj” semmi és minden, lét és nemlét mezsgyéjén, épp a seholban. Mindenholban. Ha 
álmatlanul hányódunk, az is efféle határhelyzet, tegnap is van, de holnap is, este is, de 
éjszaka is, felkelni sincs értelme, elszunnyadni is lehetetlen. Ez a mi tojáséj-magányunk. 
Mégiscsak szorongásos érzés egy vékonyfalú mészburokban kuksolni, a fényre várva. És 
ha úgy vesszük, a magzatburok sem más, mint áttetsző tojáshéj… Éppoly ritkán éljük 
bele magunkat a tojásban gubbasztó csirke helyébe, mint amilyen bajosan képzeljük el 
a létezés előtti létet. Ma már tanfolyamokat hirdetnek azzal a céllal, hogy a pácienseket 
„visszavigyék” a magzati létbe, megszabadítva őket onnan hozott traumáiktól. Fura 
utazási irodák, nemde? Akciós menettérti az anyaméhbe, abba a sötétségbe, melyet 
egyetlen szóban (persze inkább kettőben) foglalt össze Weöres!

Nem kevésbé minimális módosításból bont ki ugyanilyen sokrétű világot, amikor 
a Grádicsok éneke soraiban cseles megfogalmazását adja az egymásba olvadó avagy 
egymást szemlélő pár viszonyának: „arcodom arcomod”. A végtelenségig fejthetnénk ezt 
a rejtvényt. Gondolhatunk egyszerű egymásra borulásra, az elválaszthatatlanul összeta-
padó bőrfelületek érzékelésére: az „arcodon arcom, arcomon arcod” öt-öt betű elvoná-
sával kiadja a fenti, varázsige-szerű megfogalmazást: „arcodom arcomod”. Tekinthetjük 
azonban a szórejtvényt egymás tökéletes birtoklásának dokumentumaként is: „arcod az 
arcom, arcom az arcod”. A nyelvi-sebészi beavatkozás itt is pusztán mechanikus, szi-
ke, tű, cérna szükséges hozzá. Ugyanígy hihetjük azonban, hogy kerek, igés mondatok 
rejtőznek a rövidítések mögött, hiszen azok is bőven beleférnek a csonkolt és össze-
tapasztott elemek közötti, tetszőleges méretű űrbe: „arcomhoz ér az arcod”, „arcom 
és arcod összeolvad”, „arcodat csókolom, arcomat csókolod”. Milyen közhelyes, ahogy 
lefordítjuk, és milyen döbbenetes erejű az eredeti megfogalmazás! S hát mondhatunk-e 
többet a szerelemről, mint hogy elképesztően közhelyes és mégis minden alkalommal 
eredeti história? Ivo Andrić horvát író szerint a költészetben avval érhető el a legnagyobb 
hatás, ha sikerül az olvasót meglepni valami ismerttel. Ez a kettősség itt adott: a téma 
mindannyiunknak ismerős, kibontása meghökkent és szinte végtelen kombinálgatásra 
késztet, ahogy a szenvedély felboruló terében-idejében is mindig megismételhetetlenül 
forr eggyé és válik el egymástól az a kétfejű-négykezű-négylábú szörnyeteg, melynek 
szakszerű latin megnevezése: Amor vulgaris

Weöres a nyelvi rendhagyóság számos alakzatával kísérletezik. Egyik legkedveltebb 
kirándulási terepe a hibás nyelvhasználat, az ál-dilettáns költészet birodalma. A köz-
napi, egyhangúan gördülő publicisztikus stílus felől nézve ugyanis ez a terület telis-tele 
van vonzó izgalmakkal. A csínyeket roppantul kedvelő, ál-naiv óvódás-képpel provokáló 
Weöresről nyilván mindannyian őrzünk jó pár anekdotát. Nos, egy véresen komoly mű-
fordító-ankétra hozzászólás gyanánt megalkotta Mezzofanti bíborosnak, egy élete vége 
felé 58 nyelven beszélő XIX. századi olasz nyelvzseninek (aki állítólag magyarul is tudott) 
a mi nyelvünkön írott vers-kísérleteit. A bíboros úr kezdetben bátortalanul, kisiskolás 
hibákat vétve fogalmaz, majd nekibuzdulva szárnyakat kap, és mind nagyobb tudása 
mind alaposabban belegabalyítja a nyelv dzsungelébe. Vagyis ahogy egyre ügyesebben 
szólal meg magyarul, paradox módon egyre vaskosabb félreértéseket teremt. A jól elta-
lált nyelvi hibák természete azonban megint csak olyan, hogy plusz-jelentést szabadíta-
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nak fel, világot teremtenek, az ábrázolásmód részévé válnak. Az alábbi dalocska, címe 
szerint Quasi un canto popolare ungherese nemcsak a Petőfi-féle helyzetdal szeretetteljes 
paródiája, hanem az édeskés szerelmi portrékon túllépve mondhatni picasso-ian gro-
teszk ábrázolása a feltételezett kedvesnek, akit ráadásul egy cölibátust vállalt személy 
túlhevített nyelvi képzelete bűvöl elénk: Te virág vagy, mint Menny ország, / Benned 
nincs nyavala kórság, / Virágozik veres pofád, / Fehér láb lépeget alád. // Néked kétszer 
kettő kebel, / Édes szagból eregetel, / Mindenki elájul téged, / Legyél hozzám feleséget.

A groteszk elemek hangsúlyozása felesleges, hiszen miközben olasz érsekünk a legáj-
tatosabb trubadúr-képpel zengi áriáját, annak nyelvi rendjében (kétes hasonlattal élve) 
szinte minden visszafelé sül el. Faramuci összefüggéseket hoz létre az „édes szagból ere-
getés” és az „elájulás” egymás mellé helyezése, a „viruló piros orca” helyett pusztán 
téves szóválasztással alkalmazott „virágozó veres pofa”, a közvetett dicséretnek szánt 
„benned nincs nyavala kórság” mind Quasimodo-szerű rémséggé torzítják a magasztal-
ni kívánt kedvest. Néhány megfogalmazás ugyanakkor már túl is mutat a stílparódián, 
hiszen a „neked kétszer kettő kebel” vagy a „fejér láb lépeget alá” a kubista testfelfogás 
mozgásfázisokra tagolt formasokszorozódását idézi, a „legyél hozzám feleséget” pedig 
a festőien disszonáns, világban-létünk idegenségét hangsúlyozó, Domokos István-féle 
Kormányeltörésben dadogó, örök-emigráns nyelvezetével mutat rokonságot.

A Mezzofanti-versekben vég nélkül mazsolázgathatnánk, ám hosszú az út, ahogy a 
klasszikus dalolná, s méltó is talán Máté Pétert idézni, hiszen a Vásári népballada szer-
zőjeként tündöklő Weöres éppen a szivárványos néplélek csiricsáré tragikomédiáját al-
kotta meg a műben. Nemcsak Arany és a népballadák hangjának komikus kifordítása ez 
a bizarr epikus rekvizítum, hanem mintegy a bumfordian színpompás pop-art versben 
való megfogalmazásának kísérlete is. Az alaphelyzet a következő: „Tiszabecsnél vagyon 
egy borkápolna, / Plangár Csöpi volt annak a góréja, / Plangár Csöpi ha föltűrte az 
ingujját, / három manus kipöködte a fogát.” Ragrímek és félresikerült archaizálás, argó 
és pátosz fanyar keveréke adja meg a lepusztult kocsma hangulatát. A most következő 
kép az egyszerű-egyszeri ember elképzelte pin-up girl külvárosi megformálásával már 
Andy Warhol Marilyn Monroe-sorozatától sem áll távol:  „Asztalok közt jár a szép missz 
Ramóna, / szölke álom a fején a paróka, / szeme köré kék karika pingálva, / abból 
pillog a sok részeg pofára.”. A sztori folytatódik, mégpedig a végzetes szerelmi három-
szög újabb sarkpontjának feltűnésével. Ő Fáró Lajos, Miss Ramóna hódolója, aki hiába 
kapja meg az alábbi figyelmeztetést: „Missz Ramónát illetőleg valahol / majd erkölcsi 
segítséget is kapol.” Balladai éles vágással villan elénk a következő kép, melyben való-
sággal tobzódik Weöres kompiláló-kedve: „Fáró Lajost elvitték a műtőbe, / három fehér 
magántanár varrta be, / Fáró Lajost addig-addig műtötték, / hogy a vágyát egészen 
lehűtötték”. A „műtőbe-varrta be” mesterien fancsali hímrím-nőrím disszonanciája rím-
kényszerével visszaadja a kényszeres ösztönszerűség, a hamiskás magyarnóta-hangzás, 
a modernül szaggatott krimi-képsor-pergés bonyolult összjátékát. A „három fehér ma-
gántanár” egyként jelzi a tudomány iránti naiv, közemberi áhítatot, a népmesei-biblikus 
szám révén az égi beavatkozást és a majdani kényszerű tisztaság angyali végzetét. A 
ballada végére a szűzies Miss Ramóna hoppon maradva búslakodik, hiszen „Az egyik-
nek állkapcája odalett, / a másikért nem adnék egy verebet.”, és az ízléstelen díszletek, 
a tinglitangli hangzás mögött jól felismerhetően dereng egykori Helénák, Kleopátrák és 
Júliák sziluettje. A külszín bármilyen röhejesen nívótlan, az emberi tragédiák, még a 
legkomikusabb is, kétségkívül tartalmaznak valamit az egyetemes és mély emberi fájda-
lomból, igen, éppen abból, amelynek mondjuk Schopenhauer egész életművét szentelte. 
Weöres alighanem megbocsátja, sőt, talán jól is mulat rajta, ha ideidézem egyik kedvenc 
sporthíremet, miszerint Ibolyának, a Ferencváros vízipólós reménységének egy víz alatti 
tusakodásban úgy letépték a heréjét, hogy hét öltéssel kellett visszavarrni. Mármost az 
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Ibolya névre hallgató kigyúrt, kétméteres pali, a szintén növényi allúziókat keltő letépett 
here, valamint a népmesei hét öltés önmagában kellő ok a harsány röhögésre, ettől vi-
szont az adott sportoló kínjai egyáltalán nem enyhülnek, tragédiája sem kisebb léptékű.

A kultúra alatti műfajokból merítő Weöres paradigmateremtő képességét mutatja, 
hogy a költészet létrehozására igen kevéssé alkalmasnak tűnő eszközökkel is igen virtuó-
zan bánik. Klampár Tibor világklasszis pingpongozónkról járta az a mendemonda, hogy 
ütõjét fogadásból vajas kenyérre cserélte, s úgy is legyőzte egyik barátját, aki mellesleg 
szintén pingpongozó volt. Két banális mozzanat összjátéka vezet az elképesztő anekdota 
létrejöttéhez. Az, hogy Klampár pingpongozik és győz, önmagában cseppet sem rendkí-
vüli. Éppilyen kevéssé rendhagyó jelenség egy vajas kenyér, de még egy asztaliteniszező 
is, vajas kenyérrel kezében. Mindaddig így van ez, míg a nevezett ennivaló nem rendelte-
tésszerű használatát nem konstatáljuk, avagy, más szemszögből nézve a célra feltűnően 
alkalmatlan tárgy nem kezd el ütőként funkcionálni. S ne tévesszük szem elől, hogy a 
bravúros győzelemhez két dolog szükséges: Klampár és a vajas kenyér. Egy igencsak 
alkalmas versenyző és egy igencsak alkalmatlan tárgy. Éppígy lesz Weöres keze alatt az 
Országúton hosszú a jegenyesor, hosszú a jegenyesor hazáig kezdetű első világháborús 
tucat-katonanótából egy országnyi óvódás által kántált, varázslás-szerű, szanszkritos 
ritmikájú mondóka: „Őszi éjjel izzik a galagonya, izzik a galagonya magában”. ha-
sonlóan evidens ritmusképletet halász el mindenki orra elől a Mágnás Miska „Csiribiri, 
csiribiri, kék dolmány” kezdetű negédes áriájából, és avatja azt kozmikus betegségűző 
ráolvasássá. De ha már a ready made-felhasználásnál tartunk, ne feledkezzünk meg a 
talán legnevezetesebb Weöres-leletről, az Az éjszaka csodái korai, szimbolista-szecessziós 
soraiba befalazott köznapi pentameterről: „Tóth Gyula bádogos és vízvezetékszerelő”. 
Meglehet, az ihlető feliraton kevésbé alkalmas név állt, esetleg Kovács Ottó, netán Wil-
helm Károly, mindegy is. 

A talált tárgy legfontosabb ismérve, hogy feltűnően használatelvű, és a lehető legke-
vésbé művészi funkciójú képződmény, melyből vulkanikus evidenciaként tör elő mégis 
a művészi láttatás. Ilyen például Duchamp elfordított, szökőkúttá avanzsált piszoárja 
vagy Picasso szemetes kosárból kialakított hengeres kecskéje. Weöres ready made-je az 
egyszeri csínyen túl a klasszikus formák algoritmusainak világunkban való elrejtettsé-
gét sugallja, és Tóth Gyula prózai alakját közelíti Akhilleusz vagy Odüsszeusz legen-
dás figurájához. Avagy kevesebb lelemény kell-e az ÁFÁs számlák, körbetartozások, 
szaniterrenszerek Szkhüllái és Karibdiszei közötti talpon maradáshoz, mint ahhoz, hogy 
visszaérkezzünk Ithakába? A sor kicsit hasonlóan funkcionál, mint az általam néhány 
éve gyűjtött rímes hexameter-szerűség, melyet hol is lelhettem volna máshol, mint a lab-
darúgó-világbajnokságnak, vagyis korunk hőseposzának közvetítése alkalmával: „rúgja 
előre, de nincs ott ember, bár Dani Alves küzd becsülettel”. 

Weöres életműve tárháza az eleven jelentést szülő formáknak, legyen bár szó a leg-
modernebbekről, csonkolt, feborogatott nyelvi szerkezetekről, gyerekes félrehallásokról, 
archaikusan roncsolt textusokról, kollázzsá ragasztott különnemű stíluselemekről, vagy 
éppen Dzsajadéva-ritmusról, arab, latin-görög, nyugati, magyaros formákról, szonett-
ről, songról, sanzonról, eposzról. A rendelkezésre álló magyar verstanok mindegyike lá-
daszámra hozza a Weöres-példákat. A végtelenségig folytatható elemzést hadd zárjam 
egy számomra különösen kedves példával. Már a szürrealisták rámutattak, a valóságnak 
micsoda megerőszakolása egy átlagos, közepesen bonyolult mondat is akár… „Ülök a 
számítógépnél, szól a zene, kinn süt a nap, félig lehúztam a redőnyt, és fogalmazom az 
előadásomat.” Ez a jámbor állítás merő önkény, hiszen a jelenségeknek és cselekvések-
nek ez az illuzórikus rendje a „való világban” sohasem jöhetne létre. Mindezek egyfaj-
ta kusza káoszban léteznek csupán, egyidejűségbe olvadva, elvegyülve egymással. Ha 
megpróbálnám hűségesen visszaadni, mindezen cselekvések leképeződései hogyan zu-
hognak be agyamba különféle érzékeimen keresztül, hogyan kavarognak egymásba ol-
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vadva, alighanem fel kellene rúgnom a nyelv törvényeit, és egy szavalókórussal egyszerre 
elmondatni az egyes tagmondatokat, amiből persze csupán értelmezhetetlen hangzavar 
származna. Folyamodhatok persze másféle trükkökhöz is: „Gépelek a számítóülésnél, 
zenél a szó, kint napozik a sütő, félig leredőnyöztem a húzást, és előadom a fogalma-
mat.” Vagy: „Ülés nem számít, szólás nem zene, nap nem süti, félredőny nem húzás, add 
elő nem fogalom.” Vagy: „zenélek a szólógépnél, számít az ülés, félig lesüt az előadás, 
napozom a húzásban, kinn redőnyözik a fogalom.” Esetleg: „Számszóló, gépredőny, 
fogalomsütés, fél napzene, kinn adáselőhúzás.” Mindezen fortyogó szerkezetek értelme 
persze csak akkor tetten érhető, ha ismerjük az eredeti példamondatot vagy a tört rajzú 
képből visszakövetkeztethetünk rá, valahogy úgy, ahogy az impresszionista képek foltjai 
vagy a pointillisták színpontjai is látvánnyá állnak össze bizonyos távolságból.

Weöres következetesen végigsakkozza ezt a logikai játékot Téma és variációk című 
versében. A matematikai haladvány elve roppant egyszerű. Adott egy tételmondat: „Ma 
szép nap van, csupa sugárzás, futkosnak a kutyák az árokszélen és mindenki remekül 
tölti az időt, még a rabkocsiból is nóta hangzik.”. Áthallásos szöveg ez, azt a kötele-
ző hurráoptimizmust idézi, mely nem halt el a létező szocializmus rendszerével, csak 
funkciót váltott, átkerült a céges világba… Elég csupán a reklámokbeli mindig illatos 
lehelettel, hosszútávon garantált biztos jövővel és csodálatosan száraz érzéssel összevet-
ni. A valóságot ügyetlenül tökéletesre pingált poszterré silányító szemlélettől való kaján 
távolságtartását Weöres leheletnyi félrefogalmazásokkal („csupa sugárzás”) és túlfo-
galmazásokkal („mindenki remekül tölti az időt”) jelzi. Valamint azzal, hogy rögtön a 
következő mondattól elindítja szövegdaráló gépezetét. „Ma szép sugárzás van, csupa 
idő, kutyáznak az árokszélek a futkosásban és a nap nótával tölt mindenkit, még a 
hangzásból is rabkocsi remekel.” Ugye, milyen egyszerű? A népszerű gyerekjáték elvét 
kifordítva, vagyis mondhatni az „elülső szótő hátra fuss” sémáját követve minden szótő 
előrébb csúszik a rangsorban, míg az annak élén álló elvegyül valahol a többi között. 
Weöres türelmesen végigbabrálja a tizenkét elemű halmaz tizenkét variációját, így aztán 
a vidám majális elemei összekeverednek, és a kavarodás lépten-nyomon sajátos jelen-
tésörvényeket eredményez. Abszurd képek villognak: „a nap nótával tölt mindenkit”, „a 
hangban is nóta rabkocsizik”. A mulatozás elfajulására utaló groteszk, cseh újhullámos 
filmbe illő jelenetek sorjáznak: „mindenki hangosan remekel az árokszélen”, „a kutyák 
hangosan sugárzanak az időbe”, sőt, „kutyát tölt mindenki az árokszélen”. És persze 
nem maradnak el a politikai célzások sem: „remekül időz mindenki a rabkocsiban”, 
„még a nap is rabkocsiban időz”, igaz, utóbbi fordulatok nincsenek rövidre zárva, és 
éppúgy utalhatnak a sorsok, a világegyetem metafizikai determináltságra, mint konkrét 
bezártság-érzetre. Még sokrétűbb jelentést hoznak létre a variációs halmaz bizonyos 
montázselemei. A „még a nap is nótázva tölt” éppúgy idézhet iszákoskodó elvtársat, 
mint valami kozmikus mámort vagy éppen puskáját részegen töltögető munkásőrt, s 
nem kizárható, hogy ez a kozmikus munkásőr bácsi maga a nap, a bolygónkat életben 
tartó, de annak akár végzetét is meghatározó égitest. Talán még kevésbé szükséges fej-
tegetni, hogy a vaskosan vásárias alaphangzású, ugyanakkor modernista eszközökkel 
létrehozott szövegnek milyen érdekes zamatot kölcsönöz a Weöres filozófiai-vallási von-
zódásainak visszfényeként megjelenő részlet: „még a napból is idő sugárzik”. Elméleti 
fizikustól filozófusig, teológustól földrajztudósig mindenki másféle interpretációját hoz-
hatná ennek a talányos csan-budhista aforizmának.

A sor szinte vég nélkül folytatható, mutatva, hogy Weöres formaművészete, melyben 
szüntelenül ott lüktet a játék, a kunszt kihívása, éppolyan erőteljesen tükrözi a rendha-
gyó jelentésteremtésnek, a szokatlan jelentésörvények felkavarásának szándékát. Az ő 
esetében a számtalan klasszikus és modern forma virtuóz használata korántsem öncélú 
évődés, sokkal inkább az önálló (és párhuzamos) világok felépítésének egyik leghatéko-
nyabb módszere. 
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