
Az el nem olvasott könyvek 
misztériuma 

Időnként feltűnik az iroda-
lom szép kék állóvizén egy-egy 
furcsa bárka, amelynek megje-
lenése azonnal vihart támaszt. 
Korántsem csak a remekmű-
vek kiváltsága ez, mégis azt 
hiszem, akkor jó egy hajó, ha a 
vihar elmúltával is ott látjuk 
ringani a vizén. 

Sebeók János Médiuma, biz-
tosan állni fogja az időt. Minő-
ségét nem az garantálja, hogy 
tíz évig íródott; bár a csiszolá-
sokhoz, finomításokhoz termé-
szetesen idő kell. Túlzott leegy-
szerűsítés lenne az is, ha a mű 
erejét egyszerűen a legősibb 
téma, az élet és a halál miszté-
riumának újszerű megközelíté-
sében keresnénk. 

Mert az alap tényleg ez: az 
'elmúlás és a túlélés konflik-
tusa. „A Médium: élethalál-
harc. Nem valakié, hanem az 
élet és halál harca egymás el-
len" — vallja a szerző a fülszö-
vegben. Mindez nem absztrakt 
módon, avantgard-ködön ke-
resztül, hanem napjaink egyik 
legégetőbb problémáján, az 
élővilág pusztításán át. 

A környezetromboló, mégis 
a természettől függő ember 
meghasonlottságát fejezi ki a 
főhős —az Iriri-Xiriri— pár 
kettőssége. Ók alteregók 
ugyan, de néha külön testben, 
önálló személyiséggel küzde-
nek a másikért, vagy éppen 
egymás ellen. Hogy bonyolód-

jon a helyzet, a duó időnként 
tiumvirátussá teljesedik, ami-
kor a szerző S.Janus képében 
közvetlenül is a színre lép. Ez a 
szín látszólag egyetlen salve ni-
hilum-os nagyroham estétől 
reggelig, valójában nappalok-
éjszakák, idők és terek, szó-
foszlányok, kiszakadt képek, 
eszmék és érzelmek vibráló tár-
háza, ahol megfér egymás mel-
lett a javasasszony Iriri gyer-
mekkorából, az ablakon ko-
pogtató, védelmet kereső kék 
madár, és Amazónia, földjén a 
kipusztulásra ítélt legnagyobb 
virággal. A salve nihilum, a 
hiányszindróma egyaránt fe-
nyegeti Iriri-Xiriri-t, s Amazó-
niát. Amazónia azonban jel-
kép: világos, hogy a környezet-
rombolás, az élővilág „maga-
sabb célok szolgálatában" tör-
ténő kipusztítása nem csak a 
távoli földrészek sajátja. Elég, 
ha a Bős—Nagymarosnál 
épülő vízlépcsőre gondolunk; a 
környezetváltoztatás mértéke 
igazából beláthatatlan. A salve 
nihilum tehát elgondolkodtató 
szimbólum: mindénféle nem-
zeti hovatartozás nélkül ugyan-
úgy fenyegeti az egyéni létet, 
mint az egyetemes élővilágot. 
Figyelmeztetés, ahogy az el-
hunyt hiányát pótolhatatlan űr-
ként élik meg a családtagok, a 
naponta észrevétlenül eltűnő 
élőlényfajok kipusztulása is jó-
vátehetetlen szakadást jelent a 

fejlődés fonalán. A hiányszind-
róma vízióján kívül ugyanígy a 
megdöbbentést, ráébresztést 
szolgálják a szövegbe ágyazott, 
riasztó dokumentumok. 

Sebeók János könyve mind-
azonáltal nem bő lére eresztett 
környezetvédő brossura, ha-
nem jelentős, remekmívű re-
gény. A Médium úgy tud lát-
tatni, hogy az általa közvetített 
gondolatok, érzelmek hatása 
maradandó. Mondatai nem 
hagyják nyugodtan az embert a 
mű elolvasása után sem. Se-
beók igazi nyelvművész: szava-
kat alkot, másokat összemos, 
kiemel, apró darabokra tördeli 
a textust, ismétlés-monotóniá-
val szuggerál. A szöveg ereje, 
képeinek lendülete, megkom-
ponáltsága, a szereplők ár-
nyaltsága — tudom, első hal-
lásra blaszfémiának tűnik —, 
az Ulysseséhez mérhető. És ép-
pen olyan nehéz olvasmány is. 

Ezért emlegettem a címben 
az el nem olvasott könyvek 
misztériumát. Nagy kár, hogy a 
Médium azoknak a remek, de 
nehezebben érthető műveknek 
a sorsára jut, amelyekről sokan 
hallottak, rengeteget beszél-
nek, dicsérnek vagy szidnak, 
csak odáig jutnak el kevesen, 
hogy valóban el is olvassák. Ez 
talán a salve nihilum egyik tü-
nete? 

FÜLÖPSÁNDOR 

„s minden szavadban százszor 
látom orcád, bús Magyarország." 

Faludy György költó a 
JATE meghívására és ven-
dégeként Szegedre látoga-
tott. Személyében köszönt-
hettük József Attila, Rad-
nóti Miklós kortársát, barát-
ját, munkatársát, s nem utol-
sósorban azt a költőt, akit 
emigrációi alatt sem felejtet-
tek el olvasói. Eddig legföl-
jebb verseit ismertük (főleg 
Villon-átköltéseit), melyek 
az utóbbi évtizedekben gé-
pelt kéziratokon terjedtek, 
esetleg szamizdatban jelen-
tek meg. Most végre szemé-
lyesen is találkozhattunk 
szerzőjükkel.- Ebéd utáni 
szunyókálása és a rektori fo-
gadás között sikerült néhány 
percnyi időt szakítani, s vá-
laszolt kérdéseimre. 

— Kinek a meghívására, s 
miért épp most látogatott 
haza? 

— Az írószövetség hívott 
meg, ebben pedig nagy sze-
repe volt Cseres Tibor bará-
tomnak. És hogy miért ép-
pen most? Ezt három körül-
mény határozta meg. Az 
egyik az, hogy már két évvel 
ezelőtt a magyar nagykövet 
telefonon és személyesen is 
meghívott Magyarországra, 
de nem kaptam vízumot. A 
másik ok: nevetségesnek 
tartottam, hogy Magyaror-
szágra menjek látogatóba, 
ahová a könyveimet nem en-
gedik be. Ez is megszűnt: a 

Széchenyi Könyvtárból kivi-
hetők a könyveim. Volt idő, 
amikor a nevem sem volt 
benn. És végül a harmadik, 
hogy az az ember, aki Ma-
gyarországot vezette, az 
nem vezeti többé az orszá-
got. Ez volt a harmadik, leg-
nehezebb momentum. 

— Milyen kapcsolata volt 
Szegeddel? 

<— Gáspár Zoltán a Szép 
Szó-tói nagyon jó barátom 
volt. Ó Magyarország egyik 
legnagyobb reményei közé 
tartozott. A baráti esték, bo-
rozgatások, a Tisza-parti be-
szélgetések kötöttek ide. 
Negyvenhatban a Népszava 
újságírójaként tartottam 
Szegeden előadást, s egy 
verset is írtam. 

„ — Jelenik-e meg a közeljö-
vőben verseskötete? 

— Ez komplikált kérdés, 
mert most jön ki egy ezer-
négyszáz verses antológiám 
karácsonykor a Magyar Vi-
lág kiadónál. Azt hiszem, a 
szamizdatban megjelent 
önéletrajzom is jönni fog a 
jövő könyvnapon, ha a dol-
gok így maradnak. A verses-
könyvvel nehézségek van-
nak, mert van egypár vers 
benne, ami most se jöhet 
még. Megmagyarázom. 
Amikor egyszer, ötvenhat 
nyarán, a Magvető 
igazgatója magához hívott és 
közölte, hogy a versesköny-

vemet karácsonyra kiadják, 
megkérdeztem: Mindet...? 
Azt felelte: Mindet. Mon-
dom: De itt van a Sztálin-
vers. Erre ó: Azt most nem 
lehet kiadni a nyáron, de 
decemberre már igen. Szó-
val, remélem, hogy ez az 
állapot bekövetkezik, mert 
nem tudok kompromisszu-
mot csinálni. Vagy az jelenik 
meg, amit írtam, vagy 
semmi sem. Ebben én ko-
nok vagyok, mert hiszen 
nem volt értelme az emigrá-
ciómnak, hogyha most, még 
mint emigráns, önmagamat 
cenzúrázom meg. Én a cen-
zúra elől menekültem, egye-
bek közt... Azért valószínű, 
várható a verseskötetem. 
De a Püskinél megjelent 
könyvet árulják Budapes-
ten. 

— Mielőtt visszatér Kana-
dába, milyen városokba lá-
togat el? 

— Debrecenbe, és azt hi-
szem Miskolcra... Több nem 
fért a programba, mert har-
minc nap alatt nem tudok 
minden meghívásnak eleget 
tenni. Dum spiro spero. 

(Mi pedig reméljük, minél 
hanarabb viszontláthatjuk, 
újra zsúfolásig telt teremben, 
hallgathatjuk történeteit, s 
frissen kiadott verseskötetét 
dedikáltathatjuk vele.) 

KOVALCSIK ATTILA 

most claudius most claudius most 
Balog József 

Egyszer Olaszországban 
AZT HITTEM, ÉLVE EL NEM JUTOK! 
fekete fóliával-takarták testét, és az úton hagyták, autóikkal 
elindultak, a tömeg gyűrűje sugárban tágulni kezdett, majd több 
ponton eltörött, és egyre vékonyabb lett, mígnem magában ott 
feküdt a szörnyű pszeudo, feküdt, így múlatta az időt, aztán, mikor 
már minden szem csak befelé égett, megmozdult, felült, és felállt, 
és rettenetes csörgéssel megindult, ment, először imbolyogva, 
később egyre pontosabban tartva meglelt ritmusát, talpával úgy 
érintvén a földet, a forró, száraz homokot, mintha csókolná, 

i mintha minden lépése búcsú volna, ment, míg a föld és az ég 
egyszerre távoli tompa dörgéssel összeért, s nem volt többé keze, 
és nem volt akarata, mi a tüzet a túztól, még egyszer, csupán csak 
egyszer, újra elválassza. 
a völgyre hatalmas köd ereszkedett, s nem látszott más csak a város 
kilencvenkilenc templomának tornya, kilencvenkilenc imbolygó 
sapka, kilencvenkilenc félbevágott homokóra, mely a világnak 
idejét méri. kilencvenkilenc kitátott száj, mely csak a ködöt falja, s 
aztán közénk kiköpi, kilencvenkilenc égbe szúrt kötőtű, tőr vagy 
szablya, míg felszikrázik a nap, és a várost egyetlen mozdulattal 
kitakarja. 
én angyalszárnyakkal simogattam a lányok arcát, pedig ha tudták 
volna, hogy csak olcsó palást, valami ismeretlennek levetett 
rongya, vagy az a nő a bárban, ki a kezemet fogta, akit megláttam 
később egy kapualjba lépni, és megállni, és megfordulni, és 
visszanézni, aki azóta ott állván, megoldhatatlan talányon gondol-
kodik, a teste béna bálvány, s akinek szeméből egy angyalnak képe 
tűnik el mindig, és újra és újra. 
Elózó napon egy pornófilmben. Éppen a hátunk mögött fordul be a 
lány a sarkon. A tér egyik végében a szökőkút. Ó felment a 
lakásba, aminek az ablakai nem a kútra néztek. És úgy tett, ahogy a 
forgatókönyv kívánta. A forgatás is nyáron volt. lehet, hogy azt a 
nyárt megelőzően, mikor mi a kútnál jártunk. Forgattak itt egy 
másik filmet is, s gondolom még néhány tucatot, de amiről most 
beszélek, annak híres jelenete, a kútban játszódik, aminek most a 
szélén ülünk. A lány tehát nem tegnap fordult be az egyik utcába a 
térről, a filmet láttuk tegnap. A híres jelenetben egy másik nő 
testéhez fekete ruha tapad, arcát veri a víz, szőke haja kibomlik. A 
kút körül angol gyerekek sörösdobozokat hajigálnak és ugatnak. 
Ez most történik, vagyis akkor, amikor ott ülünk. A lány a 
lakásban egy néger férfival szeretkezik. A kamera minden mozdu-
latot rögzít. Anitát éles, vékony arcú, fekete öltönyös férfi nézi, 
napszemüvegben, pedig éjszaka van. Éjszaka van akkor is, mikor 
felállunk és tovább indulunk. Szökőkút a hátunk mögött. Fényben. 
A lépcsőn spanyolok gitároztak. Bort ittunk a föld alatt. Egy iráni 
férfi halált kért Khomeini fejére. Az olaszok Garibaldiról énekel-
tek. Hordókon álltak. A spanyolok nem spanyolok voltak, hanem 
katalánok. Egy autójavító műhely pincéjében voltunk. A várostól 
húsz percre. Mi mondtuk, hogy magyarok vagyunk. „Két szabad-
ságszerető nép" — mondták a katalánok. „Két megtörhetetlen 
nép" — mondták. „Testvéreink." Mondták, és nevettek. És 
megöleltek minket. 
Egyszer Olaszországban azt hittem, sohasem látom meg Velencét. 
Hajóval mentünk, mikor az öböl, akár fényes kagyló felnyílt, s a 
várost odalökte elénk. Fájt a fogam, kezemet az arcomra szorítot-
tam. Bámultam a vízbe. Ekkor a víz megtelt színekkel, oszlopok-
kal és faragott kövekkel, háztetőkkel, és ablakokkal, és emberek-
kel. A víznek legmélyén állt a Nap. 
Azt hittem, a dél többé nem múlik el. 

(Helyreigazítás!) Előző számunkban „mostclaudius" rovatcím 
alatt tévesen jelent meg a cím. Helyesen: Balog József: Film 
helyett. A szerzőtől és az olvasóktól elnézést kérünk. 

Folytatása következik 
Ketten, szegedi bölcsészek 1986 őszén ismerkedtünk meg az 

olvasótábor mozgalommal és rögtön híveivé lettünk. Táborveze-
tőket, csoportvezetőket kerestünk fel, s a közös beszélgetések-
ből megértettük, hogy az olvasótábor nem műelemzések soro-
zata, se nem pszichológiai kísérlet, nem is gyermeküdültetés. 
Célja az, hogy a nyári táborok vezetői a tanmenet s a továbbta-
nulás szorító kötelékeitől megszabadulva őszinte beszélgeté-
sekre, önfeledt és komoly játékra nyújtsanak lehetőséget a 
résztvevő gyerekeknek, fiataloknak. Érdeklődésünkből saját 
program született, s elhatároztuk, hogy mi is, megpróbálunk 
gimnazisták részére olvasótábort szervezni. 

Első merész próbálkozásunk az elmúlt évi zamárdi tábor 
volt. Az egyhetes együttlét minden napját egy-egy „értékhez" 
(család, történelem, magyarság, jó ember, munka, ünnep) 
kötöttük, s a témákat egy-egy novellán keresztül dolgoztuk fel. 
Még be sem fejeződött a tábor, máris a következő nyári 
találkozáson gondolkodtak a gyerekek, s mi is. 

Társaink is lettek TTK-ról, (Szigeti Mátyás, Juhász László, 
Sági Zsolt, Szita Magdolna, Nagy István) így most már heten 
látogattuk a továbbképzőket, olvastunk, beszélgettünk, tanul-
tunk a „régi nagyoktól". Egyéves, komoly előkészület előzte 
meg a következő tábort, melyet Szegeden, Mosonmagyaróvá-
ron, Kecskeméten hirdettünk meg ez év augusztusára. Hívtunk 
diákokat a jugoszláviai Vajdaságból is. A tábor helyéül a Komló 
melletti falu, Mánfa elhagyott plébániaépülete szolgált. 

A táborozás során az Ember tragédiáját dolgozzuk fel, 
minden színnek egy-egy napot szentelve. Célunk nem irodalmi 
műelemzés volt, hanem eszmékkel, értékekkel kívántunk foglal-
kozni. 

Mi teszi az embert emberré, honnan van a rossz? Mit értünk 
tudás, hódolat, szabadság, magány, függés alatt? Mit mond 
ezekről a kérdésekről a görög mitológia, a Biblia, Nietsche, 
Sartre vagy Marx? Az első három színt a fenti kérdések tükrében 
Reisinger János dolgdzta fel. Az egyiptomi szín kapcsán a 
hatalomról, hatalmaskodásról, egyén és tömeg viszonyáról, s a 
nagy diktátorokról beszélgettünk. Isztl László régésszel, aki az 
idén végzett Szegeden a történelem lehetséges mozgatórugóiról 
elmélkedtünk. Talán a legvitatottabb témáé volt a következő 
nap. Deme Tamás segítségével az athéni színről, az egyéni és 
társadalmi szabadságról beszélgettünk. Talán egy fogalom sem 
váltott ki annyire ellentmondásos, hosszantartó vitát. Egy egész 
napos mecseki túra után tértünk vissza Ádámhoz illetve Kepler 
gyötrődéseihez. Andrásfalvy Bertalan Keplerről, mint az igazi, 
korok felett álló tudás jelképéről beszélt. A zene világán 
keresztül dolgoztuk fel Ungár István vezetésével a párizsi színt. 
Emberi hősiességet, erőt és nagy magányosságot szólaltatott 
meg Beethowen és Mozart zenéje. A Törvénysértés nélkül című 
dokumentumfilm megtekintése után a film egyik alkotójával 
Gulyás Gyulával beszélgettünk. Az eszkimó szín kapcsán bíró-
sági tárgyalást rendeztünk. Ádám és Éva kapcsolatát elemeztük, 
támadva Madáchot és a különböző korokat is. 

A tábort — s ez egyben az utolsó szín feldolgozása is volt — 
egy színjátékkal zártuk. A bányászfalu éjszakai nyugalmát sem 
kímélve „megteremtettük" a világot, s nagy, képzeletbeli utazás-
sal elevenítettük fel mindazt, amiről a tíz nap során beszélget-
tünk. A színdarab végezetével azonban a gondolatsor nem zárult 
le. S hogy mennyit töprengtünk a feltett kérdéseken, azt legin-
kább a következő tábor fogja eldönteni. 

Ezúton mondunk köszönetet a Móra Kollégiumnak, Erdélyi 
Ágnes és Hoffmann Gizella tanárnőknek, akik az MTA-Soros 
Alapítvány által biztosított keretből támogatták táborunkat , s 
Ilia Mihály tanár úrnak, aki a tábornak igazi patrónusa volt. 
Köszönjük Bors László komlói plébános úrnak, hogy a mánfai 
plébánia épületet minden térítés nélkül a rendelkezésünkre 
bocsátotta. 

KEMÉNY ÉVA - RUBOVSZKY RITA 

„Habent 
sua fata libelli" 
A könyveknek megvan a maguk sorsa. Esetünkben a költő 

sorsa hasonlatos műveihez. Faludi Györgynek kétszer kellett 
emigrálnia, első köteteit a negyvenes évek végén elégették, az 
ötvenes évek elején elkobozták, bezúzták. 

Költői pályája zajosan indult az azóta is legnépszerűbb 
kötetével, a Villon átköltésekke\. Átköltések (nem hagyományos 
értelemben vett műfordítások!) sora követte a Villon-kötetet: 
Heine Németországa, a Dícsértesség című, jórészt középkori 
himnuszokat tartalmazó fordításgyűjtemény, az Európai költők 
antológiája. Ezek olvasásakor rájöhetünk, hogy épp az átkölté-
sek által kerülnek közelebb hozzánk a régi költök versei, de 
mintha saját verseit is könnyebben értenénk. Ez a tudatos költői 
módszer végigkíséri egész pályáját. 

Első kötete még A pompéji strázsán szárnypróbálgatás, de 
nem minden koncepció nélkül. A második már több életélményt 
tartalmaz, hiszen a kötet (ószi harmat után) első emigrációjának 
eseményeit, benyomásait örökíti meg. Magyarországon csak ez a 
két verseskönyve jelent meg. A következők már második emig-
rációjában adattak ki.) Az Emlékkönyv a rőt Bizáncról újabb 
életszakaszt elevenít meg: a hazatérés kétségekkel és aggoda-
lommal vegyes reménykedésétől a rabságon keresztül ötvenhat 
nyaráig. A hazatérés utáni első élményeket dolgozza fel a 
Magyarország c. ciklus. Itt szinte megismétlődik az előző kötet 
odüsszeai vándorlása, de az országon belül. Faludy György a 
Népszava újságírójaként járja be Magyarország nagy részét, 
előadásokat tart, s közben egy-egy versben örökíti meg útjának 
állomásait. Néha maga a táj ragadja meg. a hely hangulata 
(Holtág Szentesnél, Eger, Balaton), néha pedig személyes élmé-
nyeit vagy egy helyszínhez kapcsolódó történelmi eseményt 
foglal versbe. Ilyen például a Szántás Battonya mellett, vagy az 
Újszeged, 1949. című költemény is. 

Az Emlékkönyv a rőt Bizáncról című kötet foglalja magába 
a Szenvedések ábécéje ciklust, mely a börtönben és munkatábor-
ban töltött évek termése. Mert e versek nem visszaemlékezések, 
hanem akkor és ott készültek. Papír és íróeszköz híján a költő 
fejben alkotta és fejben tartotta ezeket a költeményeket, vagy 
egyes részleteket rabtársai tanultak meg. Szabadulása után kevés 
(pontosabban három) verset írt, főleg fordításokkal jelentkezett. 

1956-ban ismét emigrált. S következtek az emigránslét 
újabb velejárói: a vándorlások, a bizonytalanságok. Mégis mind-
ezek mellett Faludy György magyar költó maradt. Amint az 
egyik Noteszlapon írja: 
„Se elnök úr, se elvtárs, / se méltóság, se felség,—/ egy tekintélyt 
fogadtam / csak el: a magyar nyelvét." 

A gyűjteményes kötetben utolsó verseit száz szonett alkotja. 
(Azóta folytatódott ez a sor nyugati magyar lapokban.) Faludy 
György költészete — a nagy elődökéhez és kortársakéhoz 
hasonlóan — letisztult, klasszicizálódott, eljutott költői pályájá-
nak íve a kristályos formán keresztül a kristályos gondolatokig. 

De miért írok én így, minha ez az életmű már befejezett 
volna? Hiszen hazalátogatásával remélhetőleg új szakasz kezdő-
dik életében, mikor végre kiadják régi verseit, a hazalátogatások 
élményei pedig új verseket, új gondolatokat ihletnek. S bízzunk 
abban, hogy ez az új szakasz (mindnyájunk örömére) igen hosszú 
lesz. 

K. A . 
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