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Öt híján százhárom
Miért a 98. számban?

Mert lassan megyünk át a tizenegyedik évfolyamba, s mindenkori temati-

kusságunk sorában a 100. (a karácsonyi – mint rendesen) a hetvenöt magyar 

hetvenéves kiválóság vallomásait nyújtja, a 99. (novemberi) ezúttal a temetés, 

a gyász, a kegyelet témája köré szervez összeállítást. Szeptemberben viszont 

tizennyolc más kerek magyar évfordulót ünnepeltünk. El�tte megint más téma-

elkötelezettségek.

Egyszer�en most tudtunk rá sort keríteni. Hogy megszusszanjunk szinte, 

körbe is tekintsünk: mégiscsak tízévesek vagyunk, lettünk. Avagy csak jöv�re 

leszünk – 1999–2009? Régi vita ez az…

Víg szokásunk (számról számra) a némi rögtönzés s a deli vágta – talán 

kívülr�l utóbb észre se venni. Bizakodjunk. Most magunknak jött el a sora egy-

szer: magunkra. Így határoztunk. Önvállon azonban ne veregessük tízünket. 

Nem áll jól, remélem, nekünk. Vállunkon az önkéz? Ha mások vállán nyugodhat 

barátkozón: igen. Ha mások keze vállunkon békél: igen. Ha magunk között 

fenn körbe-körbe: igen.

Holott

Verejtékcseppel

se hunyászkodhatsz meg jó

agg madár úgy már

Miért tízen?

Ennyien lettünk. Felel�s rovatgazdák, lapfelel�sök. Együtt ugyan még sose 

voltunk (tanácskozás, koccintás?). Csak gyakran mindig. Munkában. Mondjuk 

is: egyedül együtt jobb. Igen ám, de ugyanígy a szerz�kkel, a konzulen-

sekkel, az olvasókkal – barátainkkal. Együtt. Velük is. Olvassák el, kérjük, 

lapszámainkban, honlapunkon, kik is vagyunk még – fentiek. Oly sokan. 

A miniszerkeszt�ségben. Ahol már a Napkút Kiadó évi ötven könyve is.

Tízen. És évente négyszáz új szerz� (a régiek, az ismétl�d�k mellett per-

sze): esztend�n át tartó nyílt pályázatunk megannyi felfedezettje, jeles-neves 

alkotóink, magyar és külföldi írók, képz�m�vészek, tudósok, kutatók, m�fordí-

tók… Évente ötmillió bet� (a tíz-tíz melléklettel együtt). Olvassa valaki?

Lettünk tízen. Indultunk kevesen. Odahagyva – etikai lépésváltás után – 

egy másik folyóiratot. Onnan mindannyian. Tiszta lappal. Talán maradtunk is 

Szondi körönd
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tiszták. Az indulásnál mellénk állt Masszi Péter. Nevének helye a kolofonban, 

természetesen. Három évvel kés�bb azonban az indítási milliókat neki visz-

szafi zetve – még tisztább képletben: tovább. Akkor alakul a kiadó is. (Mellék-

körülmény: a f�szerkeszt� – aztán voltaképp tulajdonos – a 8. számtól s azóta 

is – Szófi ában szolgál.)

És

Visszagördül a

visszafeltámad oda

szepl�k kiverik

Miért – egyáltalán?

Csak. Férfi asan. Honol egy eszgyé-dagály: vagyunk, hogy legyetek. S amed-

dig eszgyé van (ez a pátosz?) – annyiszor az az ötmillió bet� és nyolcvan színes 

kép évr�l évre. Ha ötmillió forint is lenne olykor hozzá – rég volt már ilyen bol-

dog helyzet. Köszönöm a nemes ingyenmunkákat, a szerkeszt�k s a szerz�k e 

hozzáállását, hozzájárulását. Fakad ez szeretetb�l. Ne piruljunk el.

Künn

Csigadíszlépés

vonalban és ájtatva

nyalkán a nyálkán

Miért is azért?

Öt híján százhárom összeállítás eddig. Mi fán is terem a három számjegy� 

prím? Több könyvsorozatunk egyike a Japán Cédrus. Benne csak haikuk. Ép-

pen és mindig százhárom egy-egy spirálos könyvecskében. Hogy miért? Mert 

háromszor harmincnégy meg egy az történetesen annyi. S ennek mi köze is a 

kilencvennyolchoz? Öttel több. Folyóiratszámok, könyvek – egy m�hely termé-

kei. Egy valódi hely, ahol igazi m�vek teremnek. Láncolatnak alig vagyok híve. 

Vagyok a fegyelmezett ugrásoknak: a szökelletek alatt nem marad úgyse üres 

tér. És egy útnyi ív, ugye, a Nap vonulása alatt. Mindenkinek.

Mid�n

Atavisztika

ormain csordapisszek

tisztelegnek el

Fordítók s költ�k érkeznek utcánkba (terünkre) 

– régen jelesek és alkotói útjuk elején állók. Ekként 

kerek ez. Hát így vagyunk. Sokan.

Sz. Gy.



ZÁRSZÓ

110110

Michel Onfray

A sír napjai
Mostanában olvastam újra Anna Frank 

Naplóját. Már nemigen emlékeztem 

rá, mert els� ízben még középisko-

lás koromban olvastam, de akkor ta-

lán nem is fejeztem be. Semmi sem 

maradt meg bennem ebb�l a külö-

nös könyvb�l, amelynek nemrégiben 

megint nekiláttam Amszterdamon át-

utazóban, miel�tt meglátogattam vol-

na Anna Frank egykori fogságának 

helyét, a Prinsengracht 263. alapít-

ványt. Az emlékek viszont pontosan 

megmaradtak bennem, világosan lát-

tam magam el�tt a szobákat, a lép-

cs�t, a forgatható könyvespolcokat, a 

gombost�vel falra t�zött, megsárgult 

újságkivágatokat, a tapétát, az ablak 

elsötétít� függönyének maradványait, 

éreztem a szúrágta fa, a régi papír 

és a kopott melegpadló szagát. Aztán 

mintha hallottam volna a hajdan itt 

rejt�zköd�k fojtott suttogását, majd a 

mindenre ráboruló csendet, akár vala-

mi szent épület legmélyén.

Emlékszem a fi zikai felszabadulás 

élményére is, miután kijöttem a mel-

léképületb�l, ahogyan Anna Frank ne-

vezte ezt az építményt: a csatornákra 

és a hidakra, a fekete kerékpárokon 

imbolygó hosszú árnyékokra, arra a 

batáviai nyugalomra, a fákra és ár-

nyaikra, a közéjük szorult napfény-

re, a padokra, amelyeken az ember 

megpihenhet egy kis elmélkedésre 

és elt�n�dhet némiképp az efféle él-

ményeken. Nyomasztott, lehangolt ez 

a látogatás, nyugtalan lettem, mert 

az alapítvány földszintjén láttam egy 

kiállítást is a nemzetközi fasizmus-

ról, amelynek egyik része éppen a 

Nemzeti Front meger�södését mutat-

ta be. A nyolcvanas években történt… 

Még jobban undorodom azoknak az 

eszméknek a terjedését�l, amelyek 

szerint Anna Frank sorsa csak a XX. 

század történetének egy jelentéktelen 

részlete.

A  Napló újraolvasásakor el�ször 

is meghökkentem látván, hogy mit írt 

Anna 1942-r�l, pontosabban október 

9-ér�l: „Az angol rádió gázkamrákat 

emleget.” Majd 1944. február 3-áról: 

„Békés emberek millióit gyilkolták 

meg, gázosították el kíméletlenül.” 

Mindazt, amit tudni lehet a III. Biro-

dalom aljas üzelmeir�l, olvashatjuk 

e m�ben: a vadászatot a zsidókra, 

az üldözésüket, életkörülményeiket, 

a túlkapásokat, a deportálásokat a 

marhavagonokban (1942. október 9.), 

az aggastyánok, gyermekek és ter-

hes n�k és betegek azonos kezelését 

(1942. november 19.), a halálme-

neteket, a szétválasztott családokat, 

egyfel�l a n�ket és a gyermekeket, 

másfel�l a még munkaképes férfi a-

kat (1943. január 13.), a gázkamrák 

alkalmazását, e népirtás méreteit, az 

elgázosított milliókat (1944. március 

3.). Anna Frank tizenhárom éves, ami-

kor e sorokat írja…

Én pedig homályosan emlékszem 

Francois Mitterrand halálfejére a televí-

zióban, aki, mintha csak ezért jött vol-

na vissza a kriptából, szenvedélyesen 

bizonygatta, milyen jó viszonyt ápolt 

annak idején a Vichy-kormány egyik 

f�hivatalnokával. Ennek az erkölcste-

lenségnek a tet�pontján a maga mód-

ján szégyenletesen kijelentette, hogy 

a háború alatt mit sem tudott a de-

portáltak sorsáról, sejtelme sem volt 



ZÁRSZÓ

111111

a gázkamrákról, a végs� megoldásról, 

elképzelni sem tudta mindezt, mert ez 

meghaladott minden emberi képzel�-

er�t, stb. �, aki ügyvéd volt akkoriban, 

nem ismerte a Vichy-kormány zsidóel-

lenes törvényeit, �benne, aki politikai 

pályára készült, semmi sem tudatosult 

a Pétain-kormány népirtó terveib�l! 

És a fejemben egymás mellé került a 

megtestesült hitszeg� képmutatásnak 

ez a halotti maszkja és Anna Frank 

mosolya, ahogy ránk maradt a fény-

képeken és bejárta a világot. A  vén 

svábbogár és a fi atal sz�z.

Ismerjük a Napló sikerét: har-

mincmillió példány, ötvennél több 

nyelvre lefordítva, e könyvet olvassák 

minden földrészen. Ez a szabatos, 

komoly, tömör könyv a náci Európa 

vonatkozásában azt jelenti, amit Thu-

küdidész m�ve a peloponnészoszi 

háború, vagy Caesar munkája a gall 

háborúk vonatkozásában: valóságos 

emlékm�, kardinális könyv, perdönt� 

fontosságú kötet. Az ellenpont egy 

amszterdami zsidó gyermek szemé-

lyes, egyéni szubjektív története és 

Európa általános, kollektív egyete-

mes történelme között valóban olyan 

anyag, amelyben megtalálható egy 

test regénye, egy fi atal élet önéletraj-

za, de egy ideológia elzárási �rülete, 

áldozatainak állati sorsa nemkülön-

ben, aztán pedig, és talán ez a leg-

fontosabb, bizonyos történelmi szük-

ségszer�ség esztétikai szublimációja 

a könyvek és a kultúra útján.

Egy test regénye? A  napló való-

ban egy test, egy lélek ínséges óráit 

és balsorsát beszéli el, egy test hét-

köznapi hányattatásait, nélkülözését, 

aki a bezártság élményét annál is 

fájdalmasabban éli meg, hogy gyer-

mek, aki e fogságban fejl�dik serdü-

l� lánnyá, majd mihamar fi atal n�vé. 

A  múzeummá változott ház egyik aj-

tajának keretén még ma is látszanak 

a ceruzavonások, amelyekkel a szü-

l�k jelölték gyermekük növekedését a 

rabság huszonöt hónapja alatt. Ahogy 

a börtönben számolják az órákat, na-

pokat, hónapokat, úgy számolták en-

nek a gyermeknek a növekedését és 

fejl�dését, akinek sorsa volt, hogy e 

fejl�dés ne fejez�djék be. A test tizen-

három éves kortól tizenöt éves korig 

fejl�dik, növekszik, módosul, átalakul. 

Mindez e melléképület néhány négy-

zetméterén játszódott le. Elképzelem, 

milyen mértékben kárpótolta magát 

a fi zikai bezártságért szellemi teré-

nek maximális kiterjesztésével, és a 

bezártság ekképp korához képest a 

lehet� legnagyobb mérték� értelmi 

fejl�dést idézett el� nála.

Két év az ajtófélfába vésett rová-

sok között, ugyanakkor egy csomó ta-

pasztalat, ismeret, a megfi gyelés útján 

felhalmozott tudás között is. Hosszú 

órák kötelezték arra ezt az értelmet, 

hogy aprólékos m�gonddal fi gyelje 

meg e nyolc személy fl óráját vagy fau-

náját, akik olyan anyagot szolgáltattak 

neki, akár valami dzsungel az en-

tomológusnak (rovartani szakért�nek 

– a ford.). Az emberi szenvedélyek a 

fi atal lányban csak teste fejl�désének 

sz�r�jén át élnek. Hallgatja mellkasát 

és lélegzetvételét, emészt�rendsze-

rét és hormon-színházát, önmagára 

kárhoztatták, akár valami kötelez�en 

megtekintend� színiel�adásban.

El�ször is az élelmet, az étkezést 

vizsgálja. Normális id�kben az étke-

zések napi háromszori alkalommal 

az egyszer�, ismétl�d�, jótékony és 

megnyugtató öröm forrásai. A  prin-

sengrachti menedék körülményei kö-

zött viszont csak a szívszorító bánatot 

idézik fel újra és újra: állandó hiány, 

nehezen beszerezhet� élelmiszerek, 

gyönge min�ség, semmi változatos-

ság. A bab, a zsír, a margarin, a bur-
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gonya, a hordós káposzta valóságos 

odisszea útján jut el hozzájuk és gya-

korta nagy késéssel, b�zösen, romlot-

tan: a száj az állandó büntetés állapo-

tát éli, naponta er�szakot követnek el 

rajta, a rágást folytonos undor kíséri.

Aztán: Anna szakadatlanul rá kény-

szerített közösségben él és a másik 

jelenlétét teherként viseli el: a nyolc 

test szagát, amely emészt és ürít, 

szellent és orrán keresztül lélegzik. 

A  napló sorai gyakorta hangsúlyoz-

zák az emberségnek ezt a kemény 

leckéjét. A  rohadt káposzta b�zlik a 

latrinákban, amelyet papírba göngyöl-

ve dobálnak a WC-lefolyókba, hogy 

kiküszöböljék a vízcsobbanás zaját, 

amely elárulhatná az emberi jelen-

létet a melléképületben. S�t, ugyanez 

okból a tisztálkodást is mindenkinek 

korlátoznia kell: a másik a szaglás 

er�szakosságán át jelenik meg nekik, 

bizonyos szükségszer� b�zlés útján.

Egyébiránt a másság radikálisan 

éppen testileg érzékelhet�, a test út-

ján, amely helyet, teret foglal el, meg-

fosztva a másikat a sz�kös négyzet-

méterek örömét�l. Csak a bezárt-

ságban ellen�rizhetjük igazán Hegel 

szavainak megalapozottságát: a világ 

szakadatlanul az állandó harcra te-

remt alkalmat egymással szembenálló 

öntudatok között, amelynek kimene-

tele, mintegy gyümölcse, hogy a való-

ság két részre szakad: uralkodásra és 

szolgaságra. Az urak és a rabszolgák 

élethalálharcot vívnak a fennmara-

dásért. A  „hátsó traktusban”, Anna 

Frank így nevezte a melléképületet, a 

tér olyan területet határol, amelyben 

ragadozó állatok próbálnak fönnma-

radni egymással szemben, túlélésre 

törekedve, egészen egyszer�en csak a 

jelenlétük útján. Egy helyet elfoglalni 

nem egyéb, mint létezni – és megfor-

dítva. Harcot szül itt minden pillanat: 

ki megy a WC-re, kinek jut hely az 

asztalnál az íráshoz, ki olvashat nyu-

godtan, élvezheti a csendet, az elszi-

geteltséget, a nyugalmat – mindez a 

harc ösztönét szólítja meg. A  legjobb 

esetben a diplomácia uralkodik, a leg-

rosszabban a nyelvi er�szak, a vesze-

kedés, a haragtartás, a feszültségek, 

a háború.

Végezetül pedig a testnek ez a 

regénye feltételezi szerz�jének gond-

ját szület� nemiségével kapcsolat-

ban, nemi vágyának szeszélyeit, vagy 

hétköznapi ödipuszi kalandjait. El-

hallgatja, amit megsejt a rejt�zköd�k 

többi tagjának szexuális intimitásából, 

igyekszik nem észrevenni az egyik n� 

apjára irányuló csábítási kísérleteit. 

De Kittyhez, a tökéletes, mivel ideális 

barátn�höz írott levelei felindulásról 

árulkodnak. Anna Frank apja iránt 

megvallott nyílt szeretete és intim 

vonzalma, valamint anyja iránti kö-

zönye és megvetése között helyezi el 

vágyakozó testét, álmatlan éjszakáit, 

egy fi atal fi ú iránti érzelmeit, aki me-

nekültként megosztja velük a mellék-

épületet. Idegességében marad hely 

az érdekl�désnek a másik iránt, az 

év�dés ingerlékenységének és végül 

a szerelemnek – a stendhali kristályo-

sodás minden egyes fázisa csalhatat-

lanul követi egymást.

Azt is írtam, hogy egy ember önélet-

rajza ez. Így van: a Napló az önéletrajz 

hagyományos, jó formáját mutatja, 

ám természetesen nem kereskedelmi 

értelemben, ahogyan egyes specia-

listák értekeznek szívesen e m�fajról. 

Hétköznapi önarckép ez, egy emberi 

lény lelki életének leírása, amely fi gyel 

a legapróbb rezdülésekre is, kísérlet 

egy arckép megfestésére, amelyben 

feltárul egy jellem, egy vérmérséklet: 

a Kittynek írott levelek adják a tükör 

irodalmi ürügyét az én képének apró-

lékos megfestéséhez. Az írott oldalak 
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valójában meglehet�s pontossággal 

összhangban vannak a fi atal lány fény-

képeivel, amelyeket mindenki ismer: 

a széles mosollyal fölszakított száj, a 

szomorú szem, az átható és gúnyos 

tekintet, tehát humor, melankólia, ko-

molyság és pajkosság.

Anna Frank egy különösen sikerült 

önábrázolási kísérletében megvallja, 

hogy er�s hajlama van a b�beszéd�-

ségre. Ha régi ismer�seinek hihetünk, 

a nyelvtör� mondókák versenyében 

verhetetlen volt. Az igék, szavak, mon-

datok, az írás iránti szenvedélye ta-

núskodik teljesítményér�l: lapjainak 

kádenciája az élénkség és könnyed-

ség, a hatásosság és a pontosság kö-

zött ingadozik. A stílusában felhangzó 

zene élénk, gyakorlott, kesernyés ér-

telemr�l árulkodik. A képzelt levelezés 

irodalmi m�fogása változatos, sokféle, 

különböz� témák érintésére jogosít: a 

komolyság a bolondozásnak adja át 

helyét, majd megfontoltság váltja föl a 

humort. A hétköznapi élet részleteit�l 

az ország sorsának mérlegeléséig, a 

zsidók helyzetéig vagy a háború be-

fejezéséig az ihletettség nem apad el. 

A Naplót olvasva Anna Frank hangját 

halljuk, fi nom, folyékony, de megle-

p�en magabiztos beszédét.

Ezen kívül kivételes érettséget 

fi gyelhetünk meg. Nem is annyira 

a megélt élményben, mint inkább 

a döntésben, hogy tollat ragad egy 

születésnap alkalmából és fi noman, 

egy rovartani szakért� pontosságá-

val leírja a melléképület menekültjei-

nek mikrokozmoszát: az embereket, 

a viszonyaikat, érzelmeiket, feszült-

ségeiket, indulataikat, reményeiket, 

letörtségüket, gondolataikat, haragju-

kat, vágyaikat, gy�löletüket, gyöngéd-

ségüket, félelmeiket, idegességüket. 

M�ve a szenvedélyekr�l értekezik a 

XVII. századi moralisták hagyománya 

szerint – a konkrét gyakorlattal szem-

ben. Részletesen felsorolja, mi min-

den történik valamely közösség tagjai 

között örökt�l fogva és mindörökre.

Anna Frank, aki b�beszéd�, érett, 

de értelmes is, szorgalmas, ironikus, 

világos, határozott, szenvedélyes és 

makacs, ugyanakkor hihetetlen m�-

veltségr�l tesz tanúbizonyságot: so-

kat olvas és fontos könyveket. Galilei 

vagy Charles Quint életrajzát, görög 

és római mitológiai m�veket, az an-

tikvitásnak és Palesztinának szentelt 

m�veket, Brazília földrajzát, a hercegi 

családok genealógiáját, a katedrálisok 

architektúráját, az északi országok 

történetét és m�vészetét, de fölfedezi 

a Bibliát is. Semmi sem ragadja meg 

fi gyelmét, ami általában a kor rózsa-

szín szobában lakó, serdül� lányainak 

szellemi tápláléka. Ekképp az életútra 

készül�d� Anna Frank arcképét kap-

juk, aki az olvasott vagy megírt köny-

vekt�l várja az üdvösséget.

Tehát üdvösség a könyvek útján. 

Anna Frank azért tud ellenállni, azért 

képes a túlélésre, mert olvas és ír – 

Naplóját és a Meséket – és idegen 

nyelveket tanul, angolból és franciából 

fordít az anyanyelvére. Kittynek írott 

valamelyik levelében hangsúlyozza a 

könyvek kérdését és aláhúzza külön-

leges fontosságukat a bezártság álla-

potában. Rendszeresen hoznak neki 

könyveket kívülr�l, a körzeti könyvtár-

ból. Számításaim szerint Anna Frank 

ötszáznál is több könyvet olvashatott 

fogsága száznyolc hetében. Ez heten-

ként átlagosan öt könyv, ami azt jelen-

ti, hogy a fi atal lány rendkívüli olvasó 

volt, aki közvetlen élettapasztalatához 

hozzáteszi még a nyugati történelem, 

mitológia és regényírás könyvekb�l 

merített ismereteit.

Az olvasás tevékenysége s�ríti az 

id�t, az id� rövidülésének benyomá-

sát adja. A  tartam módosul, ha má-

sok régi idejével lép érintkezésbe. 
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A görög vagy latin szerz�k olvasása, a 

mitológia álmai, a bolygó körüli uta-

zások, az  Ószövetség oldalai rövidítik 

az egymást egyhangúan követ� napo-

kat. A tér minden könyvben megsem-

misül, az id� pedig összezsugorodik. 

Több mint két év alatt az állandó olva-

sás egész különös értelmet hozott lét-

re. Anna Frank 1943. március 23-án 

írott levelében „id�-öl�” tevékenységét 

emlegeti. Ha e sorokat összehasonlít-

juk a Napló másik változatával, akkor 

ugyanezzel a dátummal, ugyanebben 

a levélben a „sír napjai” kifejezéssel 

találkozunk az említett kifejezés he-

lyén. A  könyv más id�re irányul, vé-

geérhetetlen tartamok lerombolására, 

a temet� képzeletbeli és fantasztikus 

kijáratára.

Anna Frank Naplója – egy test re-

génye, egy ember önéletrajza, üdvös-

ség a könyvek útján – taglalja a fasiszta 

fantazma jellegzetességét is: az elzá-

rást, a bebörtönzés megszállottságát, 

a tér határoltságát és a szubjektumok 

idejének átkát. A  tekintélyelv� rend-

szerek megszállottan alkalmazzák a 

zárt ajtókat: az embereket egy Fajra 

kell redukálni, egy Nemzetbe zárni, 

egy Birodalomra korlátozni, Táborban 

�rizni. A  lényeg az, hogy mindenkit 

egy világba kell kényszeríteni, amelyet 

nem hagyhat el. Ha ezt a perspektí-

vát megtagadja, akkor elpusztítják, 

letörlik a térképr�l, a semmi nyom-

talan örökkévalóságába kényszerítik. 

Minden devianciát körülhatárolnak, 

megbüntetnek, megsemmisítenek: 

a rabság oldja meg a problémákat. 

A fogva tartás kiterjed a Birodalomra, 

a Nemzetre, a meghódított országok-

ra és a koncentrációs táborokra: Né-

metország, Berlin, Európa, Auschwitz, 

Bergen-Belsen, az egész fekete eposz 

jelen van koncentráltan a Prinseng-

racht 263. számú házban.

A  szinte sírban kuporgó, kopor-

sóban rothadó Frank család rabsága 

a nácizmus történetét a következ� 

egyszer� gondolatra redukálja: a fa-

siszta társadalom modellje, közösségi 

eszményképe a börtön. Anna Frank 

történetében Terence szörnyetege tá-

mad föl, amelyet egy költeményében 

Baudelaire terjesztett el széles kör-

ben: a szörny, amely önmaga hóhéra 

és áldozata egyben. Egy személyben 

a kés és a seb az illet�, mert a bels� 

szám�zetés választása, önmaga ha-

táraival, hozzátartozóinak börtönével 

azonos – és a náci gépezetnek éppen 

ez adja meg értelmét. Az angol vagy 

Európán kívüli szám�zetés az életet 

jelenthette volna számukra, és Anna 

Frank családja mégis tulajdon börtö-

nének „lakályosságát” választotta. Ez 

a fasizmus zsákutcája a félelemnek 

ebben az állandóan nyitott csapdájá-

ban.

A Frank család hibája az optimiz-

mus. Eredend� b�ne az emberségbe 

vetett hit. �rült gondolat, hogy vala-

ki megmenekülhet a barbárság el�l, 

amikor pedig ez úgy terjed Európa 

térképén, mint tintafolt az itatóspa-

píron. Ha valaki a saját országában 

szám�zöttként él, akkor mindig kite-

szi magát a szomszédok spicliskedé-

se, besúgása, megfi gyelése és mások 

gonoszsága veszélyének. Akik pedig 

minden bizonnyal kit�n�en alakítják 

szerepüket. Mert a fasizmus az em-

berek elállatiasításának programját 

valósítja meg. Vele elkerülhetetlenül 

Thanatosz szenvedélyei kapnak er�-

re: és a halállal megjelenik kísérete 

is, a szenvedés, a gyötrelmek és kí-

nok, a hazugságok, a kínzások és az 

állatiasság. Besúgások, kollaborálás, 

megalkuvás, és az er�s, diktatórikus 

rendszerekkel való cinkosság. A tekin-

télyelv� politikusok mindig hízelegnek 

a gyöngéknek, a sikerteleneknek, a 
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züllötteknek, a hülyéknek, a tömeg 

emberének, a szolgáknak, akik min-

dig szívesen szolgálják �ket, hogy 

aztán kés�bb e politikusok élvezettel 

tiporhassák le �ket.

A legtöbb ember inkább mocskos 

és tevékeny, nem pedig tiszta és sze-

rény: úgy vannak megalkotva, hogy 

mind háborúban, mind békében szí-

vesebben kollaborálnak, engedelmes-

kednek és beletör�dnek a helyzetbe, 

nem állnak ellen, nem lázadnak, nem 

utasítják el a helyzetet. 1944-ben egy 

zavaros élet�, züllött alak, aki so-

kat volt munkanélküli, meg különféle 

apró tolvajlásokból élt, valószín�leg 

elmegy a holland rend�ri és katonai 

hatóságokhoz. Ez a Van Maaren nev� 

ember volt a raktáros Frank úr vállala-

tánál, és a nyolc elátkozott menekült 

búvóhelye alatt dolgozott. Eladja ezt a 

nyolc lelket, kiméri �ket kilóra, mint a 

zsírt, a húst vagy a krumplit: augusztus 

4-én a nácik betörnek a menedékbe. 

A nagy felfordulásban és idegeskedés-

ben a narancsszín borítású kockás kis 

napló a padlóra pottyan…

A  többit tudjuk. Az elhurcolást 

egyetlenegy ember éli túl: Anna apja. 

A fi atal lány fél évet tölt Auschwitzban, 

majd Bergen-Belsenbe kerül, ahol tí-

fuszban meghal. Nem lett a lángok 

martaléka, amint kívánta, inkább el-

hamvadt volna, semmint a rothadás 

a földben. 1953-ban Frank úr újra 

megn�sül és 1980 augusztusában tá-

vozik az él�k sorából. A  valószín� 

besúgó, Van Maaren még Frank vál-

lalatát igazgatja egy ideig, de soha-

sem vádolják meg. 1973-ban hal meg 

Amszterdamban, hetvenhárom éves 

korában – csak akkor, ilyen öregen! 

A  német Silbauer, aki az egész csa-

lád letartóztatását végrehajtotta bé-

csi rend�rként fejezi be pályafutását 

– ó, te kedves Ausztria! Anna Frank 

most lenne hatvankilenc éves, amikor 

1998 júniusában, nem messze a nyá-

ri napéjegyenl�ségt�l e sorokat írom. 

A  majdnem kilencvenéves aggastyán 

arca, aki valaha a Francia Köztársaság 

elnöke volt, obszcén módon tolakszik 

a szemem elé, undort és émelygést 

érzek. Anna szomorú mosolya viszont 

meghat, mint egy gyermeké, akit sze-

retnénk, ha élne, de már nincs többé.

Romhányi Török Gábor fordítása

Michel Onfray (1959–) 1989 óta mintegy negyven könyvet 

és rengeteg cikket adott közre. Mesteréhez, Nietzschéhez 

hasonlóan, a materialista antik fi lozófi ához nyúlt vissza. 

Minden metafi zika esküdt ellenségeként, gondolkodásának 

tárgya a hétköznapok világa – kritikai gondolkodásra igyek-

szik oktatni az embereket. Egyik utolsó munkája: fi lmforga-

tókönyv Nietzsche életér�l.
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Paul Celan

Nyári hírek
A többé már meg nem taposott,
elt�nt kakukkf�-sz�nyeg.
Egy biankó sor, amint
keresztülhatol a hangán.
A széltörés semmit nem visz el.

Találkozások, újra,
elidegenült szavakkal:
k�vágás, gyomok, id�.

Hol?
Éjszaka, morzsolódó szikla-tömegben.
Baj-kavicsban és omladékban,
a leglassúbb forgatagban,
a bölcsesség-gödörben, melynek neve Soha.
Víz-t�k
döfik át a hasadt
árnyat – utat tör magának,
egyre mélyebbre,
szabadon.

Kristály
Saját szádat ne az én ajkamon keresd,
az idegent ne a kapu el�tt,
a könnyet ne a szemeimben.

Vörös a vöröset hét éj magasságban leli meg,
hétszívnyi mélységben zörget a kéz a kapun,
víz a kútból hét rózsa hervadása után fakad.
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Kett�s körvonal
Hadd égjen szemed a szobában
gyeryaként, hadd legyen szemvillanásod kanóc,
hadd legyek elég vak,
hogy lángra gyújtsam.

Nem.
Valami más legyen.

Lépj ki a házból,
szerszámozd fel színes álmodat,
patkói hadd beszéljenek
a hóhoz, amelyet lelkem
hegycsúcsairól aláfújsz.

Útitárs
Anyád lelke ott lebeg el�tted.
Anyád lelke segít áthajózni az éjen, zátonyról zátonyra.
Anyád lelke el�zi el�led a cápákat.

Ez a szó anyád neveltje.
Anyád neveltje megosztja veled ágyát, k�r�l k�re.
Anyád neveltje fény-morzsa után hajol.

Kántás Balázs fordításai

Paul Celan (1920–1970), romániai zsidó születés�, német 

anyanyelv� költ�, eredeti nevén Paul Antschel, a második 

világháború utáni német irodalom egyik legnagyobb alakja, 

verseinek gyakori témája a Holokauszt.
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Tandori Dezs�

Egészen más lelkek voltunk
Egészen más lelkek voltunk mi, � s én.
Bár rokonok egymás valami �sén,
talán. � lett volna, hogy: célszer�,
ha mindazt, amit mondok, puszta t�
hegye nyomának vesszük, és a vászon,
mit t�zünk, nem hasad válaszadáson,
vesz csak. Bizalmam benne, t�zhetésem
óhaja. Bármi jelentése: vétlen,
nem célzatos. Így válaszra se vár,
s�t, oktatást, feleletet kizár.
Kevesen élhetnek úgy, ahogy én?
Nem szertelenség, mondom, ha szerén
nem élek semminek, csak egyszer�
önmeglétben. Az irigység-ter�,
irritáció-ter� dohogáson,
másmilyenségen túl, � se vadásszon
különbséget, és ne keressem én sem,
mi szokatlan a mást-járónak. Éljen
ki-ki alkalmi létet, ami jár
a tárgynak, mely így zár. Nem tár. No, kár.
Elrontottam a rímképletet is.
Mondhatja: könnyen hiszem a hamis
tényálladékot. Semmi nyáladékot!
Csak szárazon, van erre itt elég ok.
Ha egy kapcsolat ennyire nem komplett,
nem volt komplett, verse is kicsit torz lett.
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Palágyi László

Képkockák
I.
Csuklómról a karórám,
id� rabjáról a bilincs
lehullt,
már tudom, te voltál a kulcs.

Nincsenek órák,
csak pirkadat és nappal,
alkony és éj.

Nincsenek kattogó percek,
csak érintésre éhes ujjperceink.

II.
Alkonyodik.�Tágul a pupilla.
Alig szól a fény, mégis zeng a tájon.
Nincs káprázat,
kibomlik minden árnyék,
s a házfal tövében fölrémlenek
a boldogság kontúrjai.

III.
Hagyd csak.

Hadd mosson el a zápor
minden utat,
mi a ki nem mondott szavakból
csöndet építünk.

definíció
a költ� nem jelent semmit
ezért figyelemre nem méltó
talán szóra sem érdemes

kiképzelt bicskájával szelet hámoz
tehát a leveg�vel foglalkozik
amit épesz� ember észre sem vesz
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Pet�cz András

Zárójelvers op. 78.
(( új napok jönnek, szorongató napok, szomorú napok,
 hajnalban felriad, aki felriad, lesz benne szívdobogás,
 szívdobogás lesz benne, szomorúság lesz benne, hajnali
4 csönd, mondom, hajnali némaság és nyugtalanság lesz,
 mondom, némaság és nyugtalanság lesz és pusztulás:
 pusztulás lesz, mert lepusztul annak az arca, akit
 elnyomorít az id�, akit elnyomorítanak a kudarcok,
8 öregség költözik az arcába annak, szomorú öregség ---
 új napok jönnek, új és félelmetes napok, szorongató
 napok, új napok, amikre vissza se emlékezik az, aki
11 megéri, emlékek már nem lesznek ezekr�l a pillanatokról,
 nem lesznek
 emlékeink,
14 csak a most van, csak a szorongató új napok el�érzete        ))

Zárójelvers op. 79.
(( Kiírom magamból a bánatot. Kiírom magamból
 a szomorúságot, kiírtom magamból, kitépem,
 mert pusztulást lélegzik a szomorúság, halál-
4 morzsával táplálkozik az, aki üres tekintettel
 maga elé bámul, és így kiabál – némán – bele
 a semmiségbe. Halálmanó bújt abba, aki nem
 vidáman ébred, aki a mindennap ny�gét cipeli
8 a vállán, akiben ott van a kicsivé zsugorított
 istentelen lény, aki önmagát tehetetlen semminek
 érzi. Ehessek, ihassak, ölelhessek és alhassak! Ennyi
11 csupán a dolgom, semmivel sem több. Mint jókedv�,
 dologtalan isten
 nézek szembe
14 a pusztulással: kiírom magamból a szomorúságomat.        ))
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Nagy Zopán

Id�tlen
(Fejes Lajos emlékére)

Kacattal teli
raktár a férfi.
Rossz árnyakkal megtelt padlás;
zsákok gy�jt�helye;
dohos pince beomolva;
üres hordók temet�je…

o S körülötte savanyúság…

Raktárban hagyott
kacat a férfi.
Használatlan roncs-kerékpár;
divatja-múlt bakancs;
toll, amellyel sosem írtak;
poros tükör megkarcolva…

o S mögötte nincs emlékezés…

Intenció
Tudatom a tárgyra irányul.
Szubjektum nélkül nem létezik.
S mert a Fényt is fénnyel fényezik:
A seb gyógyul, lassan bezárul…
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Lászlóffy Csaba

Nagyapa-elégia
avagy a bolondság dicsérete

(Ködbe bújó, p�re nép,
sikátorban szél fúj  –
itt születni, h�, be szép!
örök nyár és tél dúl.)

Honfikedv meg honfibú;
tíz perc múlva háború.
Jön a postás, behívót
lobogtat a nagy id�.
Ni, ni, vajon ki az ott(?)  –
szánalmasan biceg�.

Nagyapám  – még nem halott.
Golyó hatolt tán belé?
Honnan fut a hader�:
Galícia? Tenger-é?
–  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –
Rideg reklámok; röhögve,
vagy unottan ül a néz�.  –
Veszett ország csonka földje
(toporzékolnék, de kés�).
–  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –

Tordán Zéman sült kenyér-
illatú boltjában
fess keresked�segéd,
viseltes ruhában.
(Loholtam utána;  rég
mi mindent megbántam.)

Nagyapa, mi történt veled?
A kelt-tésztából, meglehet,
egy dúc a halántékodra ragadt,
s vakütés-kékké sült a nap alatt.

Egy lélegzetvétel,
s már vele vagyok  –
„Védjetek meg, Krisztus!
Szent Ferenc, Szent Péter,
s pogány angyalok!”
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Hunyorgása megbocsátás;
mogorva, konok
orra, mint egy náthás
ördögé, s kopott
r�t szakálla
rég elsüllyedt
hajók vitorlája.

Leveledet ki viszi
el Amerikába?
S várod nagyanyánk: Mici
válaszát hiába.

Mit jelent neked a múlt,
te, kékszem� Adriám,
La Manche-csatornába fúlt,
lélekvándor nagyapám?

Halhatatlan hit  –: halott
arcán kivirult penész,
(gyarlóságban is varázslat);
életre táncoltatott
asztalon a lelki mécs
gyilkos hadvilágnak.

Megrázza �sz üstökét,
lebeg a szakálla;
amért másvilág az ideája,
úri n�knek,
özvegy f�knek
� az ideálja:
tenyerébe gy�l a rét,
s megsejti gyógyító erejét
csikófarkú f�, kamilla, zsálya.

„Fiktív minden hatalom,
az Isten is hányszor falhoz állít;
csak a kezdet és a vég  –
s egy örök: a fájdalom.
Minden egyéb, amit kitalálsz itt
te… meg te is: mind ostoba lom!”
 – feddi meg a vén bolond
költ�-unokáit.

Torda, 2003.


