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Szellem és lélek
Kányási Holb Margit és Fátyol Zoltán kiállítása a Duna Galériában

Debrecen nincs a világ végén, művészetéről-művészeiről mégis alig hallunk. 

A kálvinista Róma talán csak nem zárta be magát? Nem. Sokkal inkább mi zár-

tuk be magunkat, hiszen az értékfölismerés tekintetében gyakran rosszul funk-

cionáló főváros nem akar – nem tud? – a kintről: Keletről, Nyugatról jövő „pasz-

szát” fölhajtóerejéről tudomást venni. Mintha csak mi volnánk az esztétikum 

birtokosai, s ami rajtunk, mozgáskörnyezetünkön és érdeklődési körünkön kí-

vül történik, még szánba vételre sem érdemes.

 A jégtábla, a hallgatás közönye, szerencsére, időnként azért oldódik va-

lamit, s ilyenkor látni csak igazán, hogy a kortárs magyar művészet fája nem 

csupán a pesti fl aszterba eresztette gyökerét. Hanem mindazon talajba – Pécs-

től Debrecenig és Győrtől Szegedig egytől egyig értéket hordoz a humusz –, 

amely hagyomány és újítás sójával képes a sarjadást és növekedést táplálni.

 Ha nem így volna, a Duna Galéria (a Vigadó bezárásával egyre inkább ran-

got adó) tárlata nem mutathatna föl két izgalmas karaktert. Jóllehet mind-

ketten – a textilművész Kányási Holb Margit is, és a festő-grafi kus Fátyol Zol-

tán is – debreceni illetőségű alkotók, műveikben nyoma sincs a hagyományos, 

oly sok művészt (igaz, a táj varázsával) fojtogató alföldiségnek.

 Náluk a táj, a táj-elemek, a szöszmötölő – a paraszti életritmust és szokás-

világot jellemző – idő, az egyre szűkülő horizont valamiképp át van szellemítve. 

Magyarán, szinte kultikusan kötődnek az európai művészet áramlataihoz. Fá-

tyol Zoltán jobbára lírai absztraktját távolról Klee és Dubuffet vigyázza – főképp 

a lelki töltetről valló színkezelésben és a vonalháló „gyermekrajzos” mélységé-

ben észlelni ezt –, mint ahogyan a szövött textilt lassan elhagyó Kányási Holb 

Margit leheletfi nom szálainak, nemezalapú (nemeztechnikával: gyúrással, mán-

gorlással stb. készült), némelykor pókháló-vékonyságú szövedékeinek egybe-

függő érzelemtérképét is, halál- és létkeserű zsákvásznaival – szobor formában 

– egy európai hírű művész, Abakanowicz őrzi.

 Csakhogy Fátyol artisztikus tájszemléletével – mert a színzárványok lét-

tapasztalatok –, a maga franciás könnyedségével odahagyta az „ősöket”, és az 

idő rétegzettségét a papír síkjának különböző rétegeiben mutatja föl (az utol-

só fény- és színáteresztő réteg – valójában selyemrács – mindig a szűrőpapír, 

vagyis papírvatta). És Kányási Holb Margit lírai fogantatású teremtésünnepe is 

más – mert egyéniség épít szálakból hálórácsot és szerkezetes folttengert –, 

mint a nagy lengyel tértextiljeinek fájó némasága.

 Miért mégis a – ha csak csöppnyi jellemtulajdonságról valló – rokonkere-

sés? Hogy ezekkel a távoli partokkal – a lényükben rejtekező belső fénnyel – is 

meg lehessen világítani: egy-egy karakter molekulája inkább bennük van, mint 
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a hely szellemét és drámáját viharos fényhatásokkal megjelenítő Holló László-

ban vagy – tágítva a horizontot – a különben zseniális, a képet életvászonná 

szövő Ferenczy Noémiban.

 Fátyol Zoltánnál és Kányási Holb Margitnál is a lírai absztrakt, a motívum-

világában, szerkezetében és színkezelésében is lenyűgöző, nonfi guratív tár-

gyi világ szépségén van a hangsúly. Mindketten elvesznek az anyagból. Pon-

tosabban az ábrázolás folytán könnyed mozdulattal – az utcakövet vágja így 

ketté a madárszárny vagy a tollsöprű – teszik átlátszóvá-sejtelmessé a reáliákat. 

A természetből kiszakított, mert mindig – anyagában is – természetalapú álom-

idő múltidéző gesztusa természetesen így (ha csak nyomokban is) megmarad, 

ám az egészet át- meg átjárja a modern sík- és térrendezés indulatokat és ér-

zelmeket ugyancsak bekapcsoló lendülete.

 Bár elsőbbre – megtévesztően – mindkettőjüknél csak a harmóniára épü-

lő szépség látszik, és annak lírai futamai, de a rendezettség kék-zöld szige-

tei nek és az erekkel (bot-erekkel) áthálózott gyapjúszárnyak mögöttesében föl-

sejlik valaminő dráma is. A talált tárgyban mint elveszejtett időben benne lé-

vő (a festőművészben legalábbis azt involváló) megfeszítettségérzés? Vagy – a 

textilművész esetében – a szövött – mértani? – rendből (korábbi pályaszakasz) 

kilépő alkotó viharos önkifejezésének – az absztraktra való áttérésnek – bi-

zonyságkereső izgalma?

 Akárhogy is van, a Duna Galéria-beli tárlat (Kettős pont) – főképp mert friss 

művek szemléje – tárgyi gazdagsággal mutatja azt az utat, ahol a két művész 

most tart. Az előzmények is érdekesek – vagyis hogy Fátyol Zoltán némelykori 

fi guralitása (Európa elrablása, 1991) miként fordult át fokozatosan az abszt-

raktba, illetve hogy Kányási Holb Margit, odahagyván szövött textiljeinek („Kék 

a lába…”, 1998) keménységét és szálbiztonságát, miképp lett egy belülről jö-

vő, az érzelmekkel sem takarékosan bánó sejtelem-világ kifejezője –, de még 

inkább érdekes jelenkori állapotuk. Az a minőség – mindenkori tartóoszlopa az 

esztétikum –, amiben önmaguk leglényegére találtak, otthonra leltek.

 A festőművész idő-játéka, jóllehet eredménye absztrakt kép, nagyon is 

megnevezhető terrénumon, a természetben, azon belül is a Malom-gát növényi 

korhadékot és ipari tárgyat egyként rejtő pusztáján zajlik. A képeken szereplő 

(valóságos vagy a valóság és fantázia mezsgyéjén egyensúlyozó) látványelemek 

– egyszer fókuszba kerülve (Tárgy, 2004), másszor motívumbéli, bár hangsú-

lyos „kiegészítőként” (Növényi roncsok, 2004) – újabb és újabb (egymásra ra-

gasztott) réteg fényjátékát-csillogását, a papír erezetén, rácsos hálóján áttetsző 

„összegző múlt” sejtelemnyi létét mutatják.

 Az alapként, háttérként festett, krétával rajzolt felület és a ráragasztott, va-

lamely korábbi műből megőrzött roncsolt világ (nem szükséges itt paszpartu) 

valódi táblakép hatását kelti (Leszerelt üzem I–II., 2005). Ez esetben a kollázs-

technikával szervesülnek eggyé a különböző idő-elemek.

 Különben is, Fátyol Zoltán mestere a különböző anyagok és technikák ve-

gyítésének. Képeinek alapja (alaprétege) a karton, ritkább esetben a farost. És 

az ezeken számtalan variációban élő laboratóriumi szűrőpapír. Ezek hordozzák 

– applikációval, ragasztással, más, idegen anyag (például a fa, növényi rost, fű-

szál, fém, keksz) fölvitelével – a táj és egy elkomorult belső „táj” tisztán kivehető 

üzenetét. Az így kialakított furcsa kozmosznak, bár hiányoznak belőle az égi je-
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lek, csaknem szakrális tartalma, sugárzása van. Az elmúlás fölötti – halált elűző 

– képmeditáció egy-egy esetben szinte érzéki tartalmakat közvetít (Tárgy; Nö-

vényig roncsok).

 Szellem és lélek költözik – klorofi llként? – ezekbe a fénylőn sötétlő zöldek-

be, mintha evvel a gesztussal valahogyan megállítódhatnék a romlás. Külön-

leges szépségű, az ipari formát művészi eszközökkel (applikációval, festéssel) 

megélénkítő, a rekeszek ritmusát képi jelekkel fokozó „tárgyhasonításai” – két 

valahai nyomdai betűszekrény avatódott műtárggyá – azért sugallnak, helyen-

ként a szinkópát (zene!) is megvillantó rendet, mert a művészben is ott él ez 

a teremtéshez elengedhetetlen „tartozék” (Pásztor-katalógus; Malom-gát-ka-

talógus – mindkettő 2005).

 Kányási Holb Margit építkezése is hasonló intenzitással történik, csak ná-

la épp fordított irányú a fejlődés. Vagyis a jól megtervezett és kivitelezett, bi-

zonyos alkalomhoz, szerephez, fölhasználási módhoz kötődő anyag – mert 

megszűnt az ipari háttér? mert a mértan rácsozatát és a kivitelezés biztonságát 

megunó művész többre vágyott? – az absztrakt textilkép bizonytalan mély-

ségébe szédült. Ez a „bizonytalan mélység”, bármilyen volt is (esetünkben – si-

keres) az előélet, minden olyan művész sajátja, aki új csapásokat igyekszik 

meghódítani.

 A textiltervezői múlt, noha benne ugyancsak kiemelkedő szerepe volt az in-

venciónak, még nem elég arra, hogy valaki a függönyök, párnák, asztalterítők, 

takarók világából egyszerre csak az „öncélú” teremtés kozmoszába lépjen. 

Textilművészünknek nem is kellett megtennie ezt a nagy ugrást, hiszen pá-

lyáján kezdettől fogva jelen volt az autonóm textil mint a kéz melegét és az 

alakítókészség szenvedélyét metafi zikai csöndként megörökítő csoda. Önma-

gát, lelkének viharait, érzéshullámait építette be – mert mentsvárnak tetszett? 

– a szépséges anyagba, hogy a pamut (későbben e nemez-technikával készült 

kép) bársonyával egyesülhessenek.

 Egy korai kép, a még főiskolásként készített Tengerpart (1972) zárkózott fe-

gyelmű konstruktivizmusa, és a színek közötti kontrasztok érzéki többlete már 

vallott erről az elhivatottságról. Innen, erről a síkról a tudatos képépítés egy-

szerre világos és sötét kazamatáiból kellett eljutnia, a fölborzolt pamut, a gyak-

ran papírmasszával összegyúrt textil, a természetes alapanyag keltette bódulat 

érzelmi és gondolati mezőire.

 Kányási Holb Margitnál, még szerkezetes textilképeiből is kitetszik (Kö-

zel s távol, 2004), jobbára az érzelem dominál. Az forrósítja tömöttebb (Futó 

víz; Vízfüggöny; Tükröződés – mindhárom 2005) és lazább szerkezetű, a rács-

szerkezet (színes gyapjúszál) illuziórikus mértanába színes foltokat, érzelemgó-

cokat ültető képeit is (Lebegő formák; Áttört – mindkettő 2004). Szerkezetei, 

még a helyenként visszavont színtobzódás ellenére is (Kéve, 2004), vibrálnak, 

mintha elektromos árammal volnának telítettek. Ez a vibrálás, a szakralitáshoz 

való „utat”, feltöltődést a bensőben lakozó imamalomból merítve, még olyan 

textilképen is észrevehető, amelyen tört fehér (úszó angyal?) a fényforrás (Lég-

hajó, 2004). Hát még azokon a fölfüggesztett, lámpával átvilágított fényhártyás 

szerkezetű csodákon (Tükör által I–II., 2004), amelyeken két üveglap közé van 

préselve a faág és megannyi levél, mi több, egy egész cserjevilág formájában 

a természeti széphez kötődő elmúlásérzetünk, a halott idő.
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 A teret belakó objecten (Trianguláció, 1995–2005) és a szövést mint for-

mát, mint életérzést piedesztálra állító installáción (Kellékek, 2005) – szépek, 

sugarasak, az anyagba rejtett ereikkel, szálaikkal az élet forrását szimbolizálják 

– nincsen meg a fönt említett bódulat. Ez természetesen azt is jelenti, hogy 

Kányási Holb Margit drámai erezettségű, jóllehet a lírától sem idegenkedő szép-

ségmértanában minden lényeges vonulat (érzelmi terrénum) benne foglaltatik.

A szín- és érzéstömbök 
drámaisága

Bényi László festményei a BÁV Kortárs Galériájában

Egy kamarakiállítás – cseppben a ten-

ger. Nem mutatja az életmű nagy-

ságát, korszakait, időszakos íveit, té-

ma és forma iránti, nyomról nyomra 

követhető alakulását-változását, de a 

lényeg – a festő kvalitása – benne van. 

A közelmúltban elhunyt Bényi Lász-

lóról – aki éppen a napokban lenne 

kilencvenöt éves – a felületes (akár 

szakmán belüli) szemlélő könnyen 

odavetheti – kolorista. Evvel semmi 

baj nem volna, ha a megállapítás nem 

rejtene valamiféle lekezelést, gúnyt. 

De rejt. Részletesen sosem kifejtve azt 

mondja, illetve sugallja, hogy Bényi 

csak kolorista; aki jól rajzol, jól fest, 

jól komponál, de mégiscsak szín-

világában jelentős. Vagyis hogy a szí-

nekben tobzódik. Más szóval: csak a 

szemnek fest. Sőt, egy kissé régies.

 Féligazságok, negyedigazságok. 

Épp azt nem tartalmazzák, ami kortól 

és -izmusoktól függetlenül a művészet 

lényege: egyetlen érzésben, valaminő 

megmagyarázhatatlan kiteljesedés ál-

tal, ott az univerzum. Lehet az Malevics 

szuprematista Fekete négyzete vagy 

Aba-Novák Vilmos színes vásári forga-

tagú, a fényt akár egy szoknyaszegély-

ben megképző életképe, ha az alkotó 

invenciója – mert gazdag lelkivilágot 

tükröz – magával ragad, elkápráztat, és 

lényünk részévé teszi megszenvedett 

vagy fölszabadult, bennünk tovább mű-

ködő látomását, művészettel van dol-

gunk. Tehát a választóvonal sosem a 

fi gurális és absztrakt, a reneszánsz és 

ultramodern közt húzódik, hanem mű-

vészet és nem művészet között. Ha egy 

alkotó, akár gyufaszálnyi lobbanással 

föl tudja idézni a világmindenséget, ak-

kor szinte lényegtelen is, hogy mely 

kor, mely érzésvilág, mely szellemi 

áramlat szülöttje. Lehet hagyományos 

és a korát megelőző avantgárd, az ér-

ték-tartomány gyarapszik véle.

 Bényi László mindezt tudta, tudós 

módon tisztában volt a művészet lénye-

gével. Művészeti író, kiállításrendező, 

szervező volt; egy ideig hivatalnok is, 

a művészet – a modern magyar pik-

túra – napszámosa. Volt benne va-

lami ősi buzgalom: érvényessé tenni 

a szépet. Ezt szolgálta szünetlen fá-

radozása. Számtalan monográfi a író-

jaként és társszerzőjeként (Paál Lász-

ló, Koszta József, Rudnay Gyula és 

Zichy Mihály – ez utóbbi Supka Mag-

dolnával közösen) a látás gyönyö-

rét, egy kis túlzással, az Alföld síkján 

és embereiben, forgatag népéletében 

megképződő fény mint arkánum to-

vábbterjedését hirdette. A művészet 

életelixírként ható erejét.
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 Ám ez a kis, emlékének áldozó 

kamarakiállítás azt tanúsítja, hogy 

mindemellett valódi művész volt. Nagy 

Lászlóval szólván, nemcsak magyarázta 

a csodát, hanem művelte is. Mesteri 

fokon. Kolorizmusát lehet szeretni és 

nem szeretni, de aki hatása alá kerül, 

az boldog titkok részesévé válik. Bár 

szenvedélye, utazásélménye, ez idegen 

földön, idegen formavilágban és ide-

gen emberek közt kiteljesedő kíváncsi-

sága és kutatási láza – Erdélyt és a me-

diterrán vidékeket kiváltképp kedvelte 

– az itt kiállított, kis számú kép alapján 

is meggyőző (Erdélyi táj; Szicíliai ha-

lászok), újdonságként virágcsendéletei 

hatnak. Szó se róla, a lámpásokként 

élő-világító foltok, a fehér házfalak hát-

tér-ritmusa, szinkópája különös lég-

kört teremtenek az ülő és álló, a mun-

kafolyamatokba és a pihenésbe szinte 

belefeledkező alakok számára (Szicíliai 

halászok). És a Hálófoltozók horizont 

fölötti sötétkék, viharos tenger-égbolt-

jának is megvan az érzéki varázsa. In-

venciózus építkezésükhöz – ebből a 

szempontból nekem a Feneketlen tó 

kevésbé tetszik – kétség nem fér.

 A nóvumot számomra mégis azok 

a csendéletek (jobbára virágcsendéle-

tek) jelentik, amelyekben egy meg-

rendült, ám bölcs lélek búcsúja, a bar-

nák mélyébe rejtett érzéstömeg-ér-

zésvilág kiúttalansága kísérhető nyo-

mon. Egyiken-másikon az élénkebb 

színek ugyan megvillannak – nem is 

mindig a virágok (rózsa, kardvirág, 

szarkaláb, orgona, pipacs) apoteózi-

sában, hanem kiegészítő elemként is 

(Piros almás csendélet) – ám ennek 

ellenére észlelhető rajtuk valami fe-

gyelmezett, befele nyelt sírás: a bú-

csúra készülődő megrendültsége. Ez 

az érzésvilág átsüt a faktúrán, a ren-

dezettségben is valaminő halál felé 

való menetelést szimbolizáló kancsó-

kon, bokályokon (Csendélet). A tárgy-

valóság mezítelensége-leplezetlensé-

ge – följebb is tolódott a „horizont”, 

így a virágcsokrok levegő nélkül ma-

radtak – mindennél nyilvánvalóbb.

 Ha egyik, a Körhintából (1991) – va-

gyis a művész naplójából – való ér-

zékeny meglátását – mesterség és lélek 

együtthatását – idézem, azonnal meg-

bizonyosodik a föntiek igazsága. „A fes-

tőnek, azt hiszem, kötelessége, hogy 

megmutassa, milyen színek éltetik a 

természeti valóságot, vagyis hogy amit 

az ember ujjongva tavasznak vagy bor-

zongva ősznek érez, az nem csupán 

beidegzett, olvasott vagy látott hangu-

lat, hanem tömény színbeli élmény is, 

amely nemcsak a szemet gyönyörköd-

teti, de az érzelmeket is tolmácsolja…”

 Éppen erről az „érzelemtolmácso-

lásról” van szó, a kevés – számában 

fogyatkozó – „ujjongó tavasz”-ról és az 

egyre sokasodó „borzongó ősz”-ről. 

Arról az időpillanatról, amely sokk-

szerűen döbbenetnek látszik; ám ki-

tolódik a folyamat, és ha a döbbenet 

(ma vagyok, holnap nem vagyok) nem 

veszíti is el drámaiságát, az elnyúló 

lét-nemlét közötti őrlődésben, ame-

lyet a remény ugyancsak éltet, va-

lamennyire oldódik a feszültség. Ol-

dódik, de mert az élet véges, sosem 

szűnik meg. Ebben a labirintusban 

bolyong, rémképeit és a bekövetkező 

vég realitásának – mondjuk így – nyo-

masztó súlyát cipelve a látnok. Aki 

korábban (Aba-Novák művészeti el-

vét megvalósítván) „életet csinált a 

vásznon”, az most némiképp visz-

szavonulva a mozgalmasságtól, gon-

dolatai kifejtéséhez és érzelmi meg-

mutatásához a viráglét – kibomlás és 

elmúlás – szimbolikájába menekül.

 Minthogy érzéstömeget involvál, 

megrendítő ez az őszinteség. Remek-

műve, a csaknem absztrakt Sirályok 

(1968) dinamizmusával szemben az 

„álló háború”, a csendélet statikus 
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A megélt iszonyat regénye
Túlzás nélkül állítható: Lászlóffy Csaba A félelem halmazállapota (Irodalmi 

Jelen Könyvek, Arad, 2005) című, legújabb könyve elit irodalmi mű, amely 

nemcsak határon innen, hanem azon jóval túl is felkelti a fi gyelmet és meg-

becsülést eredményez. Egyetlen „gyengéje”: magyarul íródott, nem valamelyik 

világnyelven.

 Egy önmagából kifordult világ elevenedik meg előttünk, amelyben „az em-

berek már nem is merik meghallgatni egymást, hát még megérteni”. A hely-

szín nagyon is ismerős, közeli (lehetne bármelyik kelet-európai város?), ahol az 

1970–80-as években a fenyegetettség érzése a sejtekbe is beivódott. A meg-

rázó, széles témakör és ennek igényes irodalmi feldolgozása avatja Lászlóffy 

– ám belső vihart mindenképp kavaró 

– szemlélődő magatartásformája kerül 

előtérbe. Az utóbbi öt év festményei-

nek jó része ilyen. Jól megfi gyelhető, 

hogy a virágok sosem hagyományos 

vázába (főképp nem üvegvázába) van-

nak állítva, hanem mázas – ritkábban 

máz nélküli – kancsóba, korsóba, bo-

kályba. Az erdélyi volton kívül ezzel va-

laminő néprajzi jellegű rusztikusság is 

hangsúlyozódik. Szinte mindenik fest-

ményre jellemző a faktúra gazdagsá-

ga, amely nem csupán a motívumokat 

jellemzi, hanem a megannyi, más-más 

módon érzékivé tett hátteret is. Ebből 

a szempontból a Virágcsendélet fe-

kete vázával – egy a sok közül – azzal 

is kitűnik, hogy a virágszirmokon-kely-

heken kívüli foltok: barnák, sárgák, fe-

keték szinte virágként funkcionálnak.

 Van amikor a tárgy-együttes do-

minál (Csendélet), vagy épp egymás 

mellettiségük: a zöld és a sárgásbarna 

bokály ünnepélyessége (Kardvirág), 

másszor az élénk, villogó pirosak, sár-

gák koloristához illő – a fényt magába 

nyelő és kibocsátó – szinte reneszánsz 

telítettsége (Virágok vázában). A fes-

tőművész már-már elképesztő módon 

látja és érzékeli – realista művésznél 

elég ritka ez – a tárgyat és mögötte-

sét; pontosabban azt az illuzórikus te-

ret, amelybe – sejtelemszerűen – a 

jelképértékű tárgyegyüttes be van ül-

tetve. Bényi László „virágcsendéletei” 

ezért jóval többek a hagyományos vi-

rágábrázolatoknál – lélekbe maró fáj-

dalom-érzéstömbök.

 Ezt a szimbólumértékű átváltozást 

a „napraforgós” festmények közvetítik 

leginkább. Metsző élességgel és nyílt-

sággal. Egyik előzményük – őspéldá-

nyuk – az 1966-os Napraforgók, ez az 

elefántfülekkel, tátogó barna néma-

ságával valaminő véget, az elmúlásig 

kikerülhetetlenségét sokkolóan elénk 

állító festmény. (Különben is, Bényinél 

– Van Gogh tűzsárga, Napkohó-nyílt-

ságú növényével szemben – szinte 

mindig az ősz melankóliáját halálba 

mentő, becsukott fejű napraforgó do-

minál.) A sötét tónusú, barna-fekete 

menetelés, egy drámaian kihűlt vi-

lágot érzékeltetve, a Napraforgómező 

sajátja. Érzésvilágát föltárván, a fes-

tő ennél is tovább megy a Naprafor-

gók vörös vázában című festményén. 

A fonnyadt fejű virágok rajzában nem 

a lehajtott fejű emberek sora, hanem 

a lét csupaszsága ábrázoltatik.

Szakolczay Lajos
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Csaba művét kiemelkedővé és maradandó értékké. Amikor a vaskos világtör-

ténelem-könyvek már csupán néhány sorban fognak megemlékezni a letűnt, 

diktatórikus korszak(ok) áldozatainak naponta, apránként megvívott harcairól, 

az itt szóban forgó kisregény akkor is számíthat olvasói érdeklődésre.

 A félelem halmazállapota olyan történetet bont ki, amelyhez a keretet egy 

tragikusan megszakadt szerelmi kapcsolat és az azt követő, a hatalommal va-

ló közvetlen szembesülés alkotja. A főhős, Kovrigh grafi kus előtt minduntalan 

akadályok emelkednek, tiltások és fenyegetések bénítják, zsigereit a félelem 

és a kilátástalanság zsugorítja. Figyelik, kikérdezik, beszámoltatják intim per-

ceiről is, szolgalelkű főszerkesztője meginti. Miközben a veszélyt hordozó jelek 

egyre sokasodnak körülötte, szorongása nőttön nő… A félelem és a szorongás 

véleményalakító szerepe régóta ismeretes, Bibó István egykor szaktanulmányt 

írt erről. Lászlóffy Csaba „beéri” az erőszak közegében megnyilvánuló magatar-

tás-lehetőségek, valós viselkedések és elvárások irodalmi szintű párhuzamba 

emelésével, vizsgálatával. Nem egy megállapítása az aforizmák tömör böl-

csességével hat, s közben rést nyit az elzártságból előderengő fénynek. A vál-

tozás, a jobbulás reménye nem hal el a szerző tollán, bár a megrajzolt kép az 

idő teltével mindinkább kietlen. A parancsra kivezényelt, tapsoló, látszólag uj-

jongó tömeg („színtelen arcok”) láttán a szerző Kovrig szeretőjével mondatja ki: 

„Egy nemzedéket sem ítélhetnek életfogytiglan ünneplésre… „

 Az 1990 előtti erdélyi magyar irodalomban csak jelzésszerűen villanhatott 

fel, szavak, félmondatok, sorok közé rejtve, néha burkoltan a témaválasztás-

ban, máskor meg a cselekmény vargabetűibe lopva a veszélyérzés, szorongás, 

túlélés-kísérlet egybekapcsolódó, olykor egyidejű valósága, a későbbiek so-

rán aztán már a cenzúra béklyóiból kitörő szó erejével kiáltatott szét a megélt 

iszonyat. Ki-ki a magába rejtett feszültség mértéke szerint szembesített a múlt-

tal, történéseket vetett papírra, vagy azok mozgatórugóit is felkutatta. Lászlóffy 

Csaba, a költő és prózaíró, otthonos a lélektani mélységekben Jób (Glória, Ko-

lozsvár, 2004) című művében is, mely Ébert Tibor megállapításában (de nem 

csak szerinte) „zseniális mű, szárnyaló drámai költemény”, fellelhető (más vo-

natkozásban) a kiszolgáltatott ember… Kovrighot a félelem és a szorongás kí-

nozza a kisregényben, ő is menekülne, de ez lehetetlen. A sűrű önmegadás 

és gyakori áldozatvállalás után mi marad? A csontváz? Ennyi? Harcolni vagy 

megalkudni kell a ferdülő léttel?… („Minden lemondás egy darabka halál” – fi -

gyelmeztet a Jób lapjain a költő.)

 Lászlóffy prózaművét, A félelem halmazállapotát is helyenként lírai kép-

sorok szövik át. „A költő regénye. Stílusa képszerű, friss, zamatos, megragadó. 

Az álom és a valóság a lelkiismeret és öntudat vergődésének drámai hangokat 

megütő, zaklatott terében érintkezik, keveredik. El-elrugaszkodik az írói fan-

tázia, miközben a háttérben egy nagyon is reális történelmi korszak szürke, 

alázatos, szolgalelkű fi gurái szinte cseppenként adagolják a kiszemelt, gya-

nús értelmiségiek poharába a halálos mérget” – ajánlja az olvasó fi gyelmébe a 

művet Pongrácz Mária, a kötet szerkesztője. A kisregényben a fi kció csak kör-

vonalazza a valóságot. „Rejtélyes halálesetekkel, bűnügyi motívumokkal mar-

kírozott vérbeli közérzet-regény ez – a kallódás, az identitás-, a szerep- és az 

autentikus létformakeresés személyiség- és társadalomlélektanát is érzékeltető 

modern művészregény sajátos vonásaival” – fogalmaz Bertha Zotán, aki az idő-
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A hatalom nyomai

Könyvleletek

Manapság egyre több olyan kötet akad 

a könyvesboltokban botorkáló olvasó 

kezébe, mely nem egyébre vállalko-

zik, mint a közelmúlt, pontosabban 

szólva, a kilencvenes éveket megelőző 

időszak bemutatására. S ráadásul te-

szi ezt (azaz írja) – többek között – egy 

olyan nemzedék, mely akkoriban gye-

rekként élte meg a kelet-európai dik-

tatórikus rendszerek hétköznapjait. 

Mit lát egy gyerek, mit fog fel az őt kö-

rülvevő világból, vajon észreveszi-e a 

kényszerű hallgatást, a sorozatos ha-

zugságokat, a megalkuvásokat, egy-

szóval mindazt, ami az elnyomó ha-

talomnak köszönhetően belengi az itt 

vagy ott élők mindennapjait. Drago-
mán György második regénye, A fe-

hér király hasonlóra vállalkozik. Olyan 

könyvlelet, mely kordokumentumként 

is felfogható, s mely egy olyan kor-

szak lenyomata próbál lenni, mely-

ben a valóság abszurditása alakítja az 

emlékezet mélyéről felbukkanó tör-

téneteket. 

 A regény hőse és egyben mesélője 

Dzsátá, a tizenhárom-tizennégy éves 

kamasz fi ú, aki egy nap arra ér ha-

za az iskolából, hogy édesapja ép-

pen beszállni készül egy nagy szürke 

furgonba. Az autó nem fekete, azon-

ban egyből felidézi a „nagy fekete au-

tók” hangulatát, melyek egyszerűen 

megérkeztek az ember háza elé, az-

tán valaki kijött, beültették a nagy fe-

kete autóba, s sokáig nem tért visz-

sza. Dzsátá, mondhatni, szerencsés, 

válthat még pár szót apjával, akit sür-

gősen a tenger mellé visznek, mivel 

szükség van rá egy kutatóintézetben. 

szaki sajtóban közreadott elemzése zárórészében még egyszer behatárolja az 

írásművet: „egy izgalmasan revelatív, elevenbe vágó, metsző miliő- és fi gura-

rajzokkal teli, korjellemző mű…”

 Lászlóffy Csaba könyve jól közvetít a szerző és az olvasó között. Értékké nőnek 

benne a jelzések, pattanásig feszülő töltete van a szavaknak. Az olvasó rádöbben: 

nem hagyhatja maga mögött a múlt terhét, a megválaszolatlan kérdések mindegy-

re visszatérnek. A kiszolgáltatottságból nincsen menekvés? Az ember önmagában 

sem rejtőzhet el? Mi a kitartás ára, s mi a következménye a főhajtásnak?…

 A szaggatott szövegrészek fi lmkockaszerűen peregnek. A tartalmilag, for-

mailag és nyelvileg sokrétű kisregény már-már Kovrigh grafi kus teljes csa-

tavesztésével zárul, de a befejezés más lehetőséget villant fel, váratlan és frap-

páns módon. A megnyomorodott főhős mellett a meggyilkolt szerető elárvult 

gyermekeit találjuk. A falkába tömörült hatalmaskodók mindent dermesztő hal-

mazállapottá lealacsonyító torz világa ellenére: két meleg szempárt.

 Lászlóffy Csaba: A félelem halmazállapota (Irodalmi Jelen, Arad, 2005)

Huber András
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Kegyes hazugsággal kezdődik Dzsátá 

története, aki szinte büszke arra, mi-

lyen fontos ember lett az apja, mi-

közben egyelőre nem is sejti, hogy 

a „kutatóintézet” nem más, mint egy 

munkatábor a Duna-csatornánál. Az 

első hazugság, melyet aztán egyre 

több követ. Hazugságok, titkok, rej-

télyek, melyek minduntalan átszövik a 

kisváros lakóinak életét, s melyek egy-

re inkább beépülnek a kamaszok min-

dennapjaiba. 

 Dzsátá elbeszélése valójában már 

az apja elhurcolása után kezdődik, 

s a történetek nem fűzhetők fel egy 

egységes kronológiára. Az elbeszélő 

hol előre-, hol visszaugrik az időben, 

mintha az elbeszélt történet egé-

sze töredékes lenne, mintha az em-

lékezet néhol kihagyna, néhol pedig 

erősebben működne. S mégis, a tö-

redékesség ellenére is, kerek, egész 

történetet kap az olvasó, hiszen a be-

fogadó képzeletére van bízva, hogy 

bizonyos hiányokat feltöltsön, hogy 

megtalálja a történeteket összekap-

csoló, gyakran rejtett szálakat és búj-

tatott motívumokat. Csupán egyet 

emelnék ki, melyet már részben em-

lítettem is. A történet elején szür-

ke furgon jön Dzsátá édesapjáért, 

mely aztán a Duna-csatornához vi-

szi. A történet végén, a regény utolsó 

„felvonásában” a Dzsátá nagyapjának 

temetésére hazahozott édesapát az 

egyre forrósodó hangulat miatt újra 

elviszik. A fi ú, kilépve a ravatalozóból, 

megpillant egy szintén szürke rab-

szállító kocsit, mely kifelé gurul a te-

metőből. A kocsi, amely először fur-

gon, immáron rabszállítóvá válik. Va-

lami történt közben, hazugságok lep-

leződtek le, titkokról lebbent fel a 

fátyol, s a kamasz kezdi egyre éle-

sebben látni az őt körülvevő világot. 

A kocsi után rohanó fi ú, mint a re-

gény utolsó fi lmkockája, szintén hi-

ányt, befejezetlenséget sugall, s is-

mét az olvasó képzelete következik.

 S hogyan jutunk az iskolából ha-

zaérkező fi útól a botrányos temetésig: 

abszurd történeteken keresztül, me-

lyek egy olyan világot tárnak sze-

münk elé, mely bárhol lehetett a 

kor Kelet-Európájában. Az állandó be-

fejezetlenség hangulata lepi el az el-

beszélt történeteket; a tér elemei is 

hiányosak. A játszótér avagy a grund, 

ahol a fi úk focizni szoktak, átépítés 

alatt áll. A munkások megérkeznek, 

leteszik a lakhelyül szolgáló bódét, 

majd befogják a fi úkat árkot ásni, s 

végül eltűnnek. Vagy az építkezés, 

ahol Dzsátá és a barátja halálos ug-

rásra készülnek, csak hogy ne kell-

jen egy hazugság miatt másnap az is-

kolában felelősséget vállalni. Hideg, 

töredékes környezet, melynek leírása 

azonban korántsem olyan aprólékos, 

mint Dragomán előző regényében, 

A pusztítás könyvében. Az előző kö-

tetre erőteljesen rányomta bélyegét 

a táj, a város, a helyiségek részletező 

leírása, mely funkcióján túl talán kissé 

hosszadalmasra is sikeredett. A má-

sodik regényben szintén fontos a kör-

nyezet, azonban ez inkább csak élő 

háttér, a hangsúly a szereplők tettein, 

cselekedetein van. Igencsak emléke-

zetes az egyik fejezet; mintha A Pál ut-

cai fi úk csatája elevenedne fel, mikor 

Dzsátáék a szomszédos utcai fi úkkal 

keverednek mindent eldöntő „háború-

ba”. Az ok pedig nem más, mint egy 

labda. Csakhogy a kamaszok csatájá-

nak meglehetősen vészjósló előjelei 

vannak: a bergmanncsövekbe gom-

bostűvel élesített papírlövedékeket so-

dortak, s a hadüzenetként küldött, le-

fejezett fehér galamb sem ígért sem-

mi jót. Majd a harc közben felfedezett 

lándzsa, melyre egy vérző, nejlonnal 

letakart fejet húztak – a távolból leg-

alábbis úgy tűnt a fi úknak –, ennél is 
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tovább viszi az olvasót. Golding A le-

gyek ura című regényének ominózus 

fejezete idéződik meg, mikor Jack, 

a vadászok vezetője egy karóra húz-

za a lefejezett vadmalac fejét. Dra-

gománnál végül kiderül ugyan, hogy 

az nem más, mint a labda, azonban a 

hátborzongató érzés ekkor már nem 

vonható vissza, mind a fi úkra, mind az 

olvasóra hatással van.

 Történik mindez valahol Kelet-Eu-

rópában, ahol a hatalom megfertőzte 

az emberek legbensőségesebb per-

ceit. S hogy miképpen látja ezt egy 

kamasz, aki éppen rácsodálkozik a vi-

lágra? Sok mindent tréfaként fog fel, 

s az abszurd, megmagyarázhatatlan 

eseményeket a felnőttek kiszámítha-

tatlan világának tulajdonítja, legalább-

is eleinte. Történik mindez Kelet-Eu-

rópában, azonban a regényben sze-

replő gyerekek nevei közelebb visznek 

történetünk helyszínéhez: a Romulusz, 

Rémusz, Trajan nevek mind a ro-

mán történelem fi ktív részére utalnak, 

s ezáltal a kelet-európai régió mel-

lett körvonalazódni kezd a hetvenes-

nyolcvanas évek Romániája is. Mind-

ezt azonban csak a nevek árulják el. 

Az elbeszélő nem részletezi a hely-

színt, nem konkretizálja az adott vá-

rost. A diktatórikus rendszer a fontos, 

mely kiszámítja a benne élők minden 

lépését és gondolatát, s mely otthagy-

ja nyomait az emberek minden moz-

dulatában; a rendszer, mely egy sakk-

gépre hasonlít, akit nem lehet meg-

verni, csak akkor, ha megszegjük az 

általa alkotott szabályokat: „tudtam, 

hogy nem fogom hagyni, hogy meg-

mattoljon, azért sem, és akkor ki-

nyúltam, és lekaptam a tábláról a fe-

hér királyt, az automata meg a kezem 

után nyúlt, csak úgy lassacskán, nyi-

kordulva, én sokkal gyorsabb voltam, 

és az automata akkor hangosan fel-

mordult…”

 Dragomán György: A fehér király. 

Magvető Kiadó, Budapest, 2005. 

Vincze Ferenc

A Cédrus Mûvészeti Alapítvány (Budapest) nyílt pályázatot hirdet kortárs szép-
irodalmi alkotások és mûfordítások létrehozására. Kész mûvel vagy alkotói terv-
vel-ötlettel részt vehetnek rajta mindazok, aki magyar nyelven alkotnak. Az el-
fogadott alkotói elgondolások megvalósítását és a kész munkák közzétételét az 
alapítvány megbízásából a Napkút Kiadó által kiadott Napút folyóiratban az ala-
pítvány kilencszázezer forintos pályázati alapból ösztönzi. A pályamunkák beadása 
2006. november 1-jéig folyamatos. Előnyben részesülnek a folyóirat arculatához 
(irodalom, mûvészet, környezet), aktuális tematikájához (humor, Budavár, szín-
ház, bolgár, olasz és roma kultúra, Kolozsvár) és tradicionális rovataiba (Előtér, Év-
gyűrűk, Tárlat, Hangírás, Mustra, Berek, Hetedhét, Égalj, Ablak, Téka, Emlékezés, 
Szóvár) illõ, számításba jöhetnek továbbá megfelelõ esztétikai értéket képviselõ 
egyedi versek, próza- és drámamûvek, esszék, tanulmányok, kritikák, interjúk, 
naplók, vallomások, megemlékezések, képzõmûvészeti alkotások. Az alapítvány 
évi nívódíjat ad a legjobb munkákra.



 

Kongresszus, konferencia, fogadás, 

szeminárium, esküvő, tanácskozás, bál, 

kiállítás, bemutató, parti, vetítés… 

Szállás: az épületben lévő Hotel Kulturinnovban. 
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     1014 Budapest, Szentháromság tér 6. 

   Tel: (36-1) 224-8100 Fax: (36-1) 375-1886 

     mka@mail.datanet.hu, hotel@mka.hu  

                   www.mka.hu 

 

Régiók találkozása, Kárpát-medencei Napok, Ausztrália Magyar 

Baráti Köre, Magyar Emlékekért a Világban Egyesület, Hazatérők 

Panoráma Világklubja, Dél-Afrikai Magyar Kapcsolatok Klubja… 

X. Magyar Karikatúra Művészeti Fesztivál pályázati felhívása a  

oldalon! 

Magyar Borok Háza, Jankó Kortárs Étterem, Mátyás Vendéglő, 

Fortuna Étterem, Galériák, Fortuna udvari üzletek… 



 

„Baj lenne, ha akármilyen hivatkozással kitiltanánk a nevetést bármi-
lyen eszme- és témakörből; ez tulajdonképpen azt jelentené, hogy mű-
vészeten kívüli tényező döntésére bízzuk, megengedi-e a komikumot, 
vagy nem.” (Druzsin Ferenc)

„Távoli ősünk visongva vihogott a faágak között, amikor megpillantotta 
csapattársát sete-sután bóklászni a talajon. A dörzsölgető ugyanakkor 
majd’ megszakadt a röhögéstől, látván a fán csimpaszkodók majomko-
dását.” (Gyárfás Endre)

„Alig szekerezett el az asszony, Kötyköli mindjárt dologhoz látott. A te-
henet megfejte, a négy lábát összekötözte, és akármilyen keservesen 
bőgött, feltette a tűzre; a sajtárt meg a szoba közepére, s kívülről jól 
rázárta az ajtót a tejre, hogy ki ne fusson.” (Határ Győző)

„Lehet, ha magzatkoromban, azaz nullaévesen vagy mínusz kilenc hó-
naposan látok, érzékelek és gondolkodom, már fordulok is vissza. Az 
emberi faj szerencséjére az utódok tudati, érzéki és tényleges vak-
sággal bújnak elő a világ legvédettebb és legbiztonságosabb kuc-
kójából.” (Nagy Bandó András)

„Hurrá! Idejött személyesen a kapitalizmus! Egy lépést se kellett ten-
ni se előre, se hátra. Nem is tettünk. Ki a fenének van kedve utazni, ha 
lehet?” (Bodrogi Gyula)

„A hümnyíl megjelenésének évfordulóján, 2006. július 17-én hatal-
mas méretű ünnepi konferenciát rendeztek a nyíl születésének vá-
rosában, Budapesten. Ahmut Romille ENSZ-főtitkár rövid beszédében 
kifejtette, mi mindent köszönhet az emberiség már eddig is a nyíl-
nak.” (Barok Márk – Káva Téka, Napút-füzetek 1.)

Ára: 650 Ft. Előfi zetés: 5000 Ft.

Előfi zethető személyesen valamennyi postán és a kézbesítőknél,
a Magyar Posta Rt. (1) 303-3440-es faxszámán,

a hirlapelofi zetes@posta.hu e-mail-címen,

valamint a szerkesztőségben:
1014 Budapest, Szentháromság tér 6. III. em. 14.

Folyóiratunk a hírlapboltokon kívül kapható Budapesten
az Osiris, a Pont és a Kálvin téri Cartaphilus könyvesboltban,

valamint az Írók Boltjában.

A Napút elérhető az interneten: http://www.napkut.hu

Számlaszám: OTP  11713005-20381185

Eccer vót


