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Diktátorok évada 
a politika egy kis piros 
éjjeliedény s körülötte .a 
hű felesküdött szerzetesek 
szép tavaszt köszöntő kép 
a friss parlamentek faláról 

s a húst csak hússal lehet 
megváltani í r ja a politika 
a vér könnyekre váltódik 
tárgyalótermek óa pénzkötegek 

gyere el hozzánk! Vilmos 
testvér gyere nyomozz ha 
belépünk a tavasztól őszbe 
kezekből toll és ecset hull 
a megtaposott avarra 

(a nép a földön tenyészik 
ö a szép nagyívű dobás 
arcáról leszakad egy kő 
az utcán géppuska szitál 
fenemód fe l fú j t kavicsok hullanak) 

(1988) 

Kirándulások 
i . 
a legmodernebb modern pápa teóriája 
önmagunk találkozása önmagunkkal 
lehetőleg önmagunkon kívül 

mer t vannaik kik i t tmaradnak 
hajukban óriási görög-római csattok 
vissza- v issza térnek 

s ellenszegülnek a találkozásnak 
ha j rögzítőiket teóriáztatják 
önmagukon ugyan kívül vannak 
de csaik rómaisodnak görögösödnek 

ez egy elmélet csak s végigrohan 
a városon sárga zsiráf módjára csörög 
ki rá tesz azt leszállásra kényszeríti 
homlokán fenyvesek fegyveres kalauzok 

2. 
Marcel Duchamp volt az utolsó nagy 
költő ki elbeszélgetett önmagával 
néhányan figyeltek rá Buddha és 
unatkozó de okos millió tv-nézők 

a nagy költő profánul felmutat ta 
értékeit s az utolsók közül első 
helyre vergődött egy riporter 
ki sajá t végbélnyílásán vele találkozott 

Duchamp a túl világos elméjű Marcel 
okosabb volt ma éjjel mint egész európa 
s találkozóra invitált mindnyájunkat 

ne csalatkozzatok süvített egybe 54 
tv-állomás be akarnak vonni egészen 
mélyre kívül legyetek e modernségen 

Solymosi Bálint 

kb. 
és ahogy elmúlok, próza lesz minden 
pontatlan napok helyén pontos végtelen 
viszont dehogy nyúlok ki!, énszerintem 
alig egyenesedem, alig görbül a t 

é r 
míg a vér eláztat bennem hajlamokat 
hajnalokat, igyekeznék tenni jobbat, 
kitalálni a sötétben a gyapotba 
ahol dolgozom, ahol vagyok most le 

b. 

Petró János 

Szent Mihály utca 
(részletek) 

2. 
Ha elutazok, sohasem 
tudhatom 
mikor érkezek. 
Mindig bennem van 
egy érzés, hogy 
vissza sem jövök. 

3. 
Hogy mikor és miért 
múlt el az álom? 
A piac, a víztorony, 
a Szent Mihály utca, 
egy vizes szuterén. 
Mégis vissza vágyom. 
Az udvarra teregetett 
pelenka, a gyerekágy, 
az asztalt néha 
nyolcan ültük körül, 
a téren éltünk 
így nyár derekán. 
Az asztalos műhely, 
a forgács friss illata, 
a mindig megérkezés. 
Mit írhatok még 
egy utca ürügyén? 

7. 
Az árnyékom kiindulási 
pontja a t é r sarka volt. 
A víztoronyhoz érve 
lettem óriás. 
Aztán kisebb és kisebb. 
Féltem szinte már, 
hogy mi az, mi marad, 
árnyék vagy emlék, 
egy esti séta utolsó 
pillanata csupán. 

Olvasónapló 

Csőd a VÉNUSZ-ban 
A nyár (természetesen) A rózsa neve jegyében áll, 

miként nyilván oly sok nyár még ezután. 
Az ősz nem A rózsa neve jegyében áll, de semmiképp 

sem félejthető a nagy, hosszú, nyugodt és mégis eszement 
olvasások évszaka. Amikor még teljesen világosan és biz-
tosan láttam, hogy az Eco-regény fényében minden tör té-
nelmi regény elsősorban kultúrtörténeti, hogy az Erdély 
aranykora vagy a Törökvilág Magyarországon legalább 
annyira misztikusan tudós munka, mint C. F. Meyer re-
gényei; hogy a Feleségem története olvastával Nádas Pé-
te r Emlékiratok könyve cimű hatalmas munkája semmi-
féle újdonsággal nem bír a magyar próza történetében: 
hogy Mészöly Suttingja után például a Szembesítés nem 
rossz, hanem egyszerűen nem irodalom (Beckett fényében 
viszont: a fosztottság irodalmának egyik legnagyobbja), 
Gombrowicz pedig egy egyszerű, becsületes, és kifejezet-
ten ostoba emigráns lengyel; hogy fr iss Tristram Shandy 
élménnyel töltötten Esterházy csupán egy jó képességű 
epigon; s hogy Robin G. Collingwoodnak (aki oly lendü-
letesen érti teljesen félre Sherlock Holmes és Poirot ura-
kat) ma csupán egy olvasója van Európában: Umberto 
Eco, Olaszország. 

A nyár elmúlt, mindezeket sem világosan, sem bizto-
san, sem sehogy másképp nem látom már, é s sokkal in-
kább foglalkoztat mindezeknél az, hogy hogyan időbeli az 
olvasás. Mert nemcsak a könyv, de szerencsétlenségükre 
az egész olvasó élet az időben bomlik ki. Az egymás 
szomszédságában (könyvtárban és fejünkben), álló köny-
vek egymás torkának esnek minduntalan: radikálisan, kí-
méletlenül, befolyásolhatatlanul és ellenőrizhetetlenül 
szétoivassák egymást. Az olvasó embernek nincs esélye. 
(Természetesen csak a nyugodt és mégis eszement olvasá-
sok évszakában.) i 

Így jutott csődbe a VÉNUSZ kávéház tulajdonosa ia. 
0 , megfáradtan (nyugodt idejében írógépmüszerész lett 
volna) éjszakánként gyakran olvasott ezt-azt, ahogy ép-
pen jött. Gyakran hajnalig, fel-fel r iadva a szomszéd 
kocsmából hazafelé gajdoló részegektől, akiket egyébként 
szívből utált is emiatt. Egy ilyen hosszú éjszakán történt, 
hogy merő véletlenségből szorosan egymás után olvasott 
egy statisztikai kimutatást arról, hogy az alkoholos italok 
hányféle nemében vagyunk toronymagasan világelsők, 
meg egv lendületes kis brosúrát arról, hogyan tervezték 
meg Hitler és cinkosai értő alapossággal Kelet-Európa 
olcsó alkohollal történő módszeres és meggyőző elárasz-
tását. A két szöveg rögtön egymás torkának esett szegény 
műszerész ár ta t lan fejében, aki úgy kezdte érezni, hogv 
talán nem is olyan teljesen biztos, hogy e tervet a valódi 
gvőztesek tényleg, rögtön és egyenesen a szemétbe dob-
ták. Eszement gondolat, eszement olvasat. 

Térült-fordult. gondolkodott, meg olvasott is biztosan: 
gondolata mán iá iává is lett, annak rendje és módja sze-
rint. Ügy gondolta szegény, harcolni fog az áradat ellen, 
ígv nyitotta meg szülővárosom első és máig egyetlen anti-
alkoholista vendéglátó egységét, a VÉNUSZ kávéházat. 

Röpke egv esztendő múlva ott voltam, amikor egy 
közepes méretű láncfűrésszel kiműtötte a százévekre ter-
vezett tölgyfa asztallábakat az, álmárvány laDok közül. 
Kiütötte a nyeregből a szomszéd fagylaltos ú j leányválla-
lata. eev körülbelül 3x3 méteres, talponálló kimérés. 

Azóta ismét írógépekben utazik és sokkal kevesebbet 
olv«í.c * nyugodtabb környékre költözött. 

Én meg. látván az olvasó élet teljes kiszámíthatatlan-
ságát behatároltságát és alapvetően tévedő voltát, egyre 
kevesebb olvasónaplót írok. És egyre kevésbé szívesen. 
Az A« az én évszakom. 

1988. szeptember 19-én. 
KANETTI NORBERT 

most Claudius most Claudius most Claudius most Claudius most 

Balog József Fi lmhelyzet 
AZT AKAROM, HOGY NE ISMER- dalas, elkoszolódott programfüzet tar tal-

HESS RA! mazza, amiből többet is eltettem, s amit 
Azt akarom, hogy ne mozdulj, hogy mostanáig megőrzők majd . Köd van. Nem 

mozdulatlanul állj , hogy csak, egyetlen kellemetlen, nem csípős, decemberi köd. 
lépés válasszon el. Én ellépek a z ab- Levetett levelű, fekete vonalak között ki-
laktól, elnyomom a cigarettát, lehunyom gyózó, szürkéskék füst. Ebben a szobában 
a szemem Ö az ágyon van, fekszik az gázzal fűtenek. 
ágyon, az ágyon alszik. Arcát kettévágja Nincs bennem ragaszkodás az elmultak 
az ablakról visszatükröződő fénycsík. Egy- iránt, és szándék sem, hogy meg nem tor-
szerű utcai lámpa odakinn, a szél belekap téntté tegyem. Csak hiúság van, ami ma-
néha-néha, szürke porral f inoman beszór- gyarázatot követel. Ha vallomást kellene 
ja. Azt akarom, hogy a ha jna l ma jd visz- tennem valaha is, kiabálni kezdenék, hom-
szatérjen, csak felgyorsulva, és ú j r a és lokomat ütemesen a kőkockákhoz ütném, a 
újra . körmeim véreznének. Ha hallgatnom kelle-

Üjra dohányzom, hónapok, óta először ne valaha is, torkom összeszorulna, nyelő-
gyújtok rá, magas szabóban száll a füst . csövemet átlátszó folyadék égetné, a bele-
Most fordul j meg, és mondd végig azt a ím görcsbe rándulnának. Ha élnem kell 
mondatot, amivel idehívtál, amivel itt ta r - vele. hát lehunyom a szemem, és az ab -
tasz engem, amitől nincs szabadulás, ö laktól teszek egy lépést a szoba közepe fé-
m á r meghallgatott és megértett és nem lé. Emlékszem, hogy üresbe lépek, tehát 
a k a r mozdulni többé. Belenőtt az ágyába, nem ütődhetek neki semminek. Így törté-
úgy kell ma jd kitépni- belőle, amikor a nik. Mintha a levegőben állnék. Ekkor a 
reggel téged is elgyengít néhány pillanatra, dobhártyámra jéghideg síneket forraszta-
llyenkor nem kell tartani tőled. Nem hu- nak. Hangokat adnak hozzá. A Hangtárból 
nyod le a szemed, de a fénye kialszik, vak hozzák, tizennégyes szoba, elég szűk, tele 
lesz egészen, ilyenkor messzire elmerész- polcokkal, és mindig égnek a lámpák. Sö-
kedhetünk. Te olvasol, mindenütt könyvek, té t folyosóra érnek, meglehetősen hosszú, 
idegen szöveggel, ö alszik. Egyedül én még hallom lábaik dobogását. Aztán meg-
félek. érkeznek. Mellettem állnak. Te a könyv fö-

Meleg van. Egyszerű kijelentés, nincs lé hajolsz, nem veszed észre, vagy nem is 
benne trükk, nem kifogásolható technikai- akarod észrevenni. Mindig is tudtad, mit 
lag. Meg lehet csinálni. Egy számunkra akarsz, életed csak kívülről szemlélve 
kedves tárgy menthetetlenül zsugorodni folytathatatlan káosz, ö fehér lepedőn fek-
kezd, később nincs sehol. Vízzel telt edény- szik. lábait felhúzta, gömbölyű, mint egy 
be ügyetlenül belenyúlunk, ma jd hirtelen kézfej, amibe fehér követ rejtettek. A sí-
kikapjuk a kezünket Megérkezünk nagyka- neken éles csendüléssel meglódulnak a vil-
bátban, nyakunkon sál, fejünkön kalap, lamosok. 

Terhesnek érezzük az eltelt délutánt, értet- Rosszul előhívott képeket nézegetnek A 
lenkedünk, hogy nekünk ezt csinálni kell. por beleragadt az előhívó egyenetlenül el-
Nem hiszem, hogy ne létezne megoldás, oszló folyadékszigeteibe. Megpróbálják le-
Akarom. söpörni a puha szálakat. De csak a kép tű-

Látom a fát. Te nem láthatod, háttal nik el menthetetlenül. Üres lapok forog-
ülsz, ki vagy szolgáltatva a szándékaim- nak. Talán meg sem őriznének egy csu-
nak. 0 nem láthatja, alszik, talán álmában pasz, hideg fát, melv az ablakuk előtt áll. 
éppen egy fá t néz tágna nyílt szemekkel. Talán a ház kapujában néhány pillanatra 
De ez ellenőrizhetetlen. Attól függ minden, megáll az a kisfiú, aki fölöttünk lakott. És 
hogy mennyi t fogok beszélni. Hogy ,szük- nézi a fát. 
ségem lesz-e kimondani a fát? Azt az idö- Azt akarom, hogy meleg, nyári reggel 
pontot kellene ellenőriznem csak, ameiy- legven. és zöld, és ap ró hangokkal teli, és 
ben mindez megtörténik majd . Néhány ol- végtelen. 

Tézisek, Csernobil után 
V 

A Harmadkor 9. számáról I 

Talán véletlen egybeesés, talán szerkesz-
tői céltudatosság jele, inkább azonban 
csapnivaló közérzetünk többé-kevésbé hű 
kifejezője, hogy a Harmadkor 9. számának 
írásai — versek, elbeszélések, t anu lmá. 
nyok, recenziók — szinte kivétel nélkül a 
semmivel, az unalommal, a z elnémulással 
szembesítenek, illetve ezeket az állapoto-
kat próbálják analizálni oly módon, hogy 
bebizonyítsák: a semmi nem. üres, az una-
lom végletes szenvedélyeket takarhat , a tö-
redékesség különös kifejezőerővel rendel-
kezik. 

Tagadhatat lan: aki veszi a fáradságot., 
hogy a nihilizmusról értekezzen — bármi-
lyen következtetésre jusson is —, semmi-
képpen sem lehet nihilista; a Harmadkor 
nyomott kedélyű szerzői éppen lelki ener-
giáik bőségét bizonyítják azzal, hogy egy-
fa j ta szerecsenmosdatásra vállalkoznak. 
Kérdés persze, meg ikell-e győzni valakit is 
arról, hogy a melankólia nem egyenlő az 
egykedvűséggel, a nihilizmus az üresfejű-
séggel, a némaság a passzivitással. Más a 
helyzet, ha az ef fa j ta — csak dicsérhető, 
árnyalt, összetett — szemléletet a hagyomá-
nyossal ellentétes előjellel, á m épp olyan 
dogmatikusan tétellé sarkí t juk, ti. hogy 
csak az lehet teljességre törekvő, ami tö-
redékes. csak akkor lehetünk őszinték, ha 
elnémulunk — vagy miként Balassa Pétér-
től idézi az egyik szerző: ..Töredékesnek 
lenni annyi, mint nem hazudni." 

Igaz, a Harmadkor elemző szándékú írá-
sai a tételekig, főként pedig ezek bizonyí-
tásáig általában nem jutnak el, megreked-
nek bizonyos, nálunk még tán makacsul 
továbbélő tézisek tagadásánál, azaz egyfaj-
ta negatív leckefölmondás színtjén. A por-
tugál avantgard későn fölfedezett óriásá-
nak, Fernandó Pessoának írásaihoz szer-
kesztett „előszó". Horkay Hörcher Ferenc 
oxfordi keltezésű Melankólia-esszéje, Miko-
la Gyöngyi Bergyajev-tanulmánya egy-
a rán t adósunk marad azzal az egyedi szin-
tézissel, ami t a szerzőnek hozzá kellene ad-
nia az általa feldolgozott anyaghoz; e dol-
gozatok inkább csak íróik ízléséről, aff ini-
tásáról tájékoztatnak — a rej tet t konklú-

zió legfeljebb magában a témaválasztásban 
érhető tetten. 

Sokkal izmosabb a. szám szépirodalmi ro-
vata : megérdemelten kerül t az élre Balog 
József Haiti című poémája, amelynek 
nemcsak a tropikus képzettársításokat 
földre rángató hazai rádiós-tévés müsor-
címkivágatai találnak telibe, hanem egy-
egy részlete az úgynevezett közéleti-gon-
dolati líra szintjét is megüti: 

„meglepő s z á m o m r a / a nép so r sa /ó r i á s -
tök-szomorúság / e lmaradt dí játadás / az 
indák és rostok kapaszkodása / Rólunk van 
szó! / és a kontinentális talapzatba befa-
gyott zsiráfok / büszke fejüket kiemelik a 
jeges árból / s a jég olykor-olykor lemetsz 
/ egy-egy foltos zsiráffejet / a parton 
Éneklő Ifjúság / torkukban husáng / ke-
zükben perec". 

Babics Imre Dzsungel című versében 
már jóval több az önmagáért való egzoti-
kum s kevesebb az á tütő gondolati erő, no-
ha a dzsungelmiliő ezúttal is a hazai 
lumpenviszonyok megjelenítésére szolgál. 
A konyhai idillt, a közértben csatározáso-
kat, s a távolba szakadt feleség melanő-
ziai képeslapját megéneklő hexameterek a 
komikus eposzok hangvételét súrolják, s e3 
a tónus aligha lenne méltányos a bújkáló 
fájdalom érzékeltetése nélkül, ami az utol-
só sorokban finoman, szordinóval meg is 
szólal. 

Darvasi László i t t közölt verse (A Nyu-
gati csúcs) kicsit talányosabb, vagy inkább 
zsúfoltabb a kelleténél; nagyszabású alle-
góriája nem tud szimbólumként fölszár-
nyalni, noha arányai kifejezetten er re pre-
desztinálják, s így a vers csaknem képza-
varba fullad. Ezzel, valamint túlírtsággal, 
leiterjakabokkal gyakran találkozunk a 
többi szövegben is. ám magabiztos kivétel-
nek tűnik Solymosi Bálint hangjátéka 
(Lány hegesztőpisztollyal)., amelyben mind-
végig a Csernobil-utániság életérzése vib-
rál, ugyanakkor folyamatában, d ramat iku . 
san követhetjük nyomon az immár vissza-
fordíthatatlan katasztrófa lelki síkra vetí-
tet t történéseit. 

RADICS PÉTER 
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