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Egy gyógyulás története, avagy
szibériai anziksz a nyolcvanas évekbôl

Kurgán. Így nevezik azokat a halmokat, amelyek ôsi népek temetkezési helyét jelölik. Szibériában van egy ilyen nevû város is, itt állította fel világhírû kórházát Gavriil Abramovics Ilizarov, aki végtagsérült és rövidült végtagokkal született gyerekeket és felnôtteket
gyógyított hosszú, komplikált és fájdalmas,
de rendkívül hatásos módszerrel. Ilizarov
szinte népmesei alak; sokgyermekes család
tagjaként paraszti környezetben nôtt fel a
Kaukázusban, és gyermekkori megfigyelései
segítették találmánya kifejlesztésében, tudniillik a csontszövetet regenerálni képes ortopédiai készülék alapötletét a kocsirúd mellé
hámba fogott lovak látványa adta meg. Bonyolult mûtéti eljárásokkal és a készüléke segítségével megtanulta irányítani a csontképzôdést, olyan betegeket segítve ezzel jobb
életminôséghez, akiket a traumatológusok
addig reménytelennek tartottak: tíz-húsz
centiméterrel rövidebb végtagokat, veleszületett ficamokat, csonttuberkulózist, vagy az

erôs lábgörbeséget is képes volt sikerrel
Marika az elsô
mûtét elôtt,
kezelni. A könyv szerzôje, Kádas Mária
4 évesen
gyermeke is végtagrövidüléssel került
hozzá. A kislány 1982-ben mindössze
kórházi körülnégy éves volt, amikor elvégezték rajta az
ményeket
elsô mûtétet, és felhelyezték az ortopédiörökíti meg,
ai készüléket, amelynek hónapokig tartó
hanem azt a
viselésével és folyamatos igazításával korpéldátlan emrigálták a láb hibájának egy részét. Az
beri és orvosi
édesanya naplót vezetett kurgáni tartózösszefogást,
kodásukról, amely elmondhatatlan neahogy a nagy
hézségeket jelentett anyának és gyermetekintélyû
kének egyaránt. A szibériai télben, ma
professzor és
már elképesztônek tûnô körülmények
csapata minközött lakott az
den akadályt
édesanya, aki
leküzdve dolnaponta bejárt a
gozott. A szükórházba, fôlôk nemzetzött, mosott, taközi csapata
karított a gyerszintén egymást segítve küzdött a gyemekére sokszor
rekek gyógyulásáért, a gyerekek pedig
erején felül. A
a kórházban is csak gyerekek maradmai sokat szitak; a mûtét utáni fájdalmas heteket
dott egészségkövette a kevésbé fájdalmas gyógyulási
ügyi ellátás (poszakasz, a percre beosztott gyógytorzitív értelemben)
nák, az orosz nyelvû iskolázás és persze
fényévekre van
sok játék. Kádas Máris könyve harminc
attól, amit ôk
évvel ezelôtt már egyszer megjelent,
ott a nyolcvanas
meglehetôs feltûnést keltve. A gyógyévekben átéltek,
kezelés befejezésérôl szóló rész azonráadásul
egy
ban hiányzott belôle. Ezt pótolta most a
idegen országszerzô. Könyve egyszerre fájdalmas és
ban, idegen emfelemelô olvasmány, és messze nem
berek között.
csak azokat érdekelheti, akiknek beteg
Talpraesettségyerekük van. A benne megtapasztalgüknek, gyóMarika boldogan, kislány cipôben,
ható emberi tartás, a jóért való szenvegyulni akarásukleválasztott mutatóujjal
dés és önfeláldozás példája minden
nak, no meg a
korban érvényes. Iliszerencsének
zarov módszere peköszönhetôen mégis barátokra és segídig a professzor hatôtársakra találtak. A kislány közel egy
lála után is tovább
évtized alatt összesen öt alkalommal réél, Magyarországon
szesült „apparátos” kezelésben Kurgánjelenleg a Heim Pál
ban, egy-egy etap fél- vagy háromneKórházban alkalmazgyed évig tartott, és tulajdonképpen
zák a sajátos gyógyícsak azért szakadt meg, mert a rendtási metódust.
szerváltozás után megváltoztak a finanszírozási körülmények és mérhetetlen
Szénási Zsófia
árat kellett volna fizetni a kórházi ellátásért. A hosszadalmas és fájdalmas
gyógymód hatásos volt, a kislány ma
már egészséges felnôtt, aki teljes értékû életet élhet a társadalomban. A napló nem csuKádas Mária
pán a szocializmusban megszokott, ám az
KURGÁNI NAPLÓ
itthoninál lényegesen rosszabb életmódot és
Noran Libro, 437 oldal, 4500 Ft

könyvrôl

Marika Ilizarov professzorral
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„ezeket? Isten? A saját képére?”
Tar Sándor: A mi utcánk
Újra megjelent a Magvetô
Kiadónál Tar Sándor mûve,
A mi utcánk. Nem szenzáció
értékû hír, mégis: mint a
kortárs magyar próza egyik
csúcsteljesítménye irodalomtörténeti jelentôséggel
bír. Valamivel több mint
húsz éve látott napvilágot
elôször: a rendszerváltás
utáni évek eufóriavesztettsége és az új világrend elsô
sokkoló, lesújtó társadalmi
tapasztalatai
közepette,
amikor szembesültünk vele
– különösen a legszegényebbeknek –, hogy csodák nincsenek. A mi utcánk alföldi
kis peremfalujában játszódó
„eseményei” szimbolikusak
olyan értelemben, hogy egy
egész ország látleletét tárják
az olvasó elé.
Tar Sándor „mélyrôl jött”, még
ha oly sokféle is a mélység fogalma – akárcsak a hasonló
mûfajú elôdök, majd nemzedéktársai között: a Nyugat utolsó nemzedékének legjobbjaitól
– Illyés, Kovács Imre, Szabó Zoltán – kezdve késôbb Csurka,
Fejes Endre, Cseres Tibor, Konrád, Moldova világán át a pályatársak: Balázs József, Csalog,
Csaplár, Temesi prózájáig, a
csúcson Bodor Ádámmal. Tar
ugyan a szociográfia mûfajától
megihletve, a társadalomrajzok
ecsetvonásait is felhasználva,
de mégis színtiszta szépirodalmat mûvel: már elsô novellásköteteire, A 6714-es személy címûre, vagy a ’89-ben megjelent
Miért jó a póknak elbeszéléseire is felkapta a fejét olvasó és
szakma egyaránt. Stílusa zsigeri, és minden mesterkéltségtôl
mentes: az emberismeret a vérében van, mintha csak vele
született volna. Valahol itt van a
megoldás arra a kérdésre is, mitôl több, mitôl más a Tar ábrázolta világ, mint a szociográfia:
szereplôi valamiképp lebegnek

a realitás és a mese, dokumentumpróza és öntörvényû regény
között. Tar képes mindig valami
szürrealitással átszôni a lesújtó
valóságot, és fellebegni a por
fölé. Már A 6714-es személyben megcsillan a nyelv „réteghumora”, a finom irónia („ne
röhögtessen, mert cserepes a
szám”), amely aztán olyan elevenné teszi A mi utcánk hôseit
és narrált dialógusait. Ami a városi ingázók világában nyers és
kegyetlen, azt a Görbe utcában
már görbe tükörbôl látjuk, és a
részeges, nincstelen, kilátástalan jövôjû figurák kapnak egy
kis hašeki színezetet. „A pap
éppen a Bibliánál tartott, miközben apró kortyokban itta a
pálinkát, olvassátok, váltott át
tegezésre, vagy csak a szószékben érezte magát, az megnyugvást hoz majd. Pintér azt kérdezte, és magának miért nem
hoz megnyugvást? Mert én
még papot nem láttam éjszaka
az utcán szédelegni, már megbocsásson.” „A mi utcánkban
por van, szegénység, és egy
csomó félbehagyott álom, élet,
és még azt sem lehet tudni,
hogy az emberek mikor segítenek egymáson” – ez az origó A
mi utcánkban, s késôbb így
folytatódik: „Olyan ez az utca,
mint egy szemétlerakó hely
vagy egy temetô, mondta egyszer Dorogi a kocsmában, valamikor, aki tehette, elment innen, most meg jönnek vissza,
de még idegenek is költöznek
ide a városból, lepusztult emberek…” Vagy esszenciálisabb
megfogalmazásban: „Ez megy
máma. A ház eladó. De kinek?”
Ebbôl a nincs-térbôl varázsol
dús televényt Tar, és virágzik fel
prózája a maga visszatérô, tarka figuráival – Dorogival, aki a
lovát itatja sörrel, és „fordítottjával”, Béressel, aki „iszik, mint
az állat” (vegyük észre ebben a
csillogóan szellemes filozófiát);
Hesz Jancsival, aki nem veszi le

a munkaruháját, hiába
nincs már rég munkája
(megint csak egy mesteri
költôi kép); Végsô Márton
tiszteletessel és a maga cinikus hitével: „ezeket? Isten? A saját képére?” (a
fanyarságban lakó erô…);
no meg az örök helyszínek: a Misi presszó, vagy
Piroska néni bögrecsárdája. Tar regénnyé szerkeszti az önálló elbeszélésekként is olvasható novellafüzért, amit az idôvel
már régi ismerôsekké váló alakok népesítenek be – van valami kifordított eposziság az eszköztárában, ami megint csak a
görbe tükör része. De a leheletfinom humor sosem választható le a mélységes együttérzéstôl, attól az emberségtôl, ami a
legjellemzôbb vonása Tar prózájának. Nem kívülrôl szemléli
ugyanis hôseit, hanem eggyé
válik velük: az elbeszélô, mint
valami vándor lélek, folyton belebújik szereplôibe, s úgy látjuk
kínlódásukat, gyötrelmeiket, reménytelenségüket, hogy azt
önnön magán szûri át.
S a kínokat illetôen volt milyen
tapasztalatból merítenie. Mohai
V. Lajos egy kitûnô Tar Sándortanulmányából
idézve: „A mi utcánk nem kopott
meg a szerzôjét
kísérô és kísértô,
besúgómúltjára
vonatkozó politikai és etikai mellékjelentések
napvilágra került
körülményeivel
együtt sem. Tar
a ritka kevesek
közé tartozik,
aki megszenvedte Énjének
ezt az éjszakai oldalát, a bûnt, a lélek meghasonlását nála dosztojevszkiji mélységû bûnhôdés követte: ô fölfog-

ta, hogy miután szolgává züllesztették a diktatúra besúgógépezetében, szolgává is züllött. Talán még abban is igaza
lehetett, hogy a régiben meg az
új rendszerben is elárulták, és
kiárusították.” Ezért kap irodalomtörténeti jelentôséget, hogy
újra kézbe vehetô A mi utcánk,
noha egy igen kicsinyke zsebkönyv formájában. De talán
üzenete is van: legyen Tar velünk járó, zsebben hordható
könyvecske, mindig kéznél lévô. Az új kiadásra ugyanaz az
emblematikus Bodor Ádámidézet került, mint a legelsôre:
„Tar Sándor ott maradt, ahonnan a pályatársak lassanként kivonultak. Ô még tudja, mitôl
lesz hirtelen csend a kocsmában.” S idézzük ide Esterházy Péter egy
feledhetetlen
mondatát is
Tar Sándorról:
„Akik nem tudnak beszélni,
azok helyett annak kell beszélni, aki tud.”
Laik Eszter

könyvrôl
Tar Sándor
A MI UTCÁNK
Magvetô Kiadó, 248 oldal, 1999 Ft
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Tarján Tamás
Sokkoló volt a hír: 2017. szeptember 24-én,
vasárnap este meghalt Tarján Tamás. Az
ELTE BTK adta közre honlapján a gyászhírt, azután búcsúztak tôle az online és a
közösségi média felületein barátai, tisztelôi, tanítványai. A szeretet, a hiányérzet
kifejezése mellett a leginkább domináló
érzelem a döbbent hitetlenkedés volt a
gyászolók körében: az nem lehet, nem
történhetett meg, hogy Tamás itt hagyjon
bennünket.
Tarján Tamás életünk része volt, az élô
magyar irodalom kiemelkedô szereplôjeként végzett munkássága okán a magyar
irodalom teljes intézményrendszerének
minden területén méltán hangozhat el
egy olyan búcsúmondat, hogy hozzánk
tartoztál, mint saját halottunktól búcsúzunk tôled.
A Könyvhét is úgy búcsúzik tôle, hogy
hozzánk, az újsághoz és személyesen a
Könyvhét szerkesztôségének munkatársaihoz is tartozott.
Tarján Tamás a Könyvvilág címû könyves
újság fôszerkesztôje volt, amikor könyvkiadói dolgozóként megismerkedtem vele, és
az bizony jó régen volt. Némi szakmai-hivatalos kapcsolat után akkor kezdôdött szorosabb szakmai együttmûködésünk, amikor az ezredforduló tájékán a Könyvhét állandó szerzôi köréhez csatlakozott – és
anélkül, hogy most tételesen ellenôrizném
ezt –, azt hiszem, elmondhatom, hogy azóta nem volt egyetlen olyan lapszámunk
sem, amelybôl hiányzott volna írása. Baráti
jóindulattal adta tanácsait, ötleteit is a lap
szerkesztéséhez. A Könyvhéthez való bará-

Tarján Tamás 1949. július 24-én, vasárnap
született a Ferencvárosban. Élete végéig
féltve ôrizte szurkolói könyvét. Örmény gyökereit öntudatosan ápolta. Piarista diák volt,
majd az ELTE-n tanult magyar és muzeológus
(néprajz) szakon, a kettô között egy éven át
vízvezetékszerelô és vízóraleolvasó volt, és
ahogy azt mindig megjegyezte, ekkor mindent megtanult az életrôl.
1973-ban, rögtön a diplomája megszerzése
után lett egyetemi oktató a bölcsészkaron, 43
tanéven keresztül megszakítás nélkül tanított a
változó székhelyû intézményben, a Modern
Magyar Irodalomtörténeti Tanszéken. Az 1975
utáni magyar irodalmat minden eltés magyar
szakos nála tanulta az utóbbi negyven évben.
Reményi József Tamással, jó barátjával
1980-ban írta elsô irodalmi paródia-kötetét, amelyet hat további követett. Pályája elején
a komikum, a játékosság, a rontott szöveg érdekelte, Nagy Lajos, Tandori Dezsô, Petri
György és a huszadik századi színháztörténet voltak a kutatási irányai. Több generációnak is maradandó élményei a televíziós rendhagyó irodalomórák.
Sokszínû pályája során volt dramaturg, rádiós és televíziós mûsorvezetô, folyóiratoknál
rovatvezetô, színikritikus. Közel negyven könyv, tanulmánykötet, kritikagyûjtemény,
tankönyv jelent meg tôle.
Késztített keresztrejtvényeket is, szívesen utazott, és minden csapatsport lelkes nézôje
volt. Fia, Lôrinc 2001-ben született.
Kemény anyagú sorsát maga alakította, független és apolitikus volt, szenvedélyesen
érdekelte az egyetemi oktatás, és nagyon sokféle munkában élte meg kivételes szellemi
kapacitását. Hûséges maradt szerzô- és alkotótársaihoz, köztük a grafikus Banga Ferenchez.
Docensként ment nyugdíjba, ez után kevésbé volt aktív, de élete jelképeihez, feladataihoz, szemináriumaihoz, kedves szobanövényeihez ekkor is ragaszkodott. Szeptemberben
már súlyos beteg volt, utolsó óráiban kézilabdameccset nézett otthonában, amelyet
pedáns rendben tartott, és évtizedekig gyûjtött, féltve rendszerezett könyvekkel,
grafikákkal, cédékkel vette körül magát.
Utolsó tanévét nem kezdte már el, oktatói pályája így lezárt egész. Sokszínû munkásságával kapcsolatban egyedül a tanításban nem maradt benne hiányérzet. „Mindent, amit írtam,
tanárként írtam” – írta magáról. 2017. szeptember 24-én, vasárnap este érte a halál.
A család közleménye

Fekete Sas-könyvbemutató, 2017. június 6. – Dunai Tamás, Tarján Tamás, Fazakas István

ti viszonyát kifejezte az a – 2013. évi elsô
számunkban is felidézett – mondása, amely
annak kapcsán hangzott el, hogy a Könyvhét évi négy alkalommal megjelenô periodika lett. Tarján Tamás bonmot-ja így
hangzott: ô kitart a Könyvhét mellett akkor is, amikor esztendônként egyszer megjelenô Évkönyv lesz belôle.
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A Könyvhét nagyra becsült szerzôje volt,
végtelenül lelkiismeretesen gondozta kéziratait, és rendkívül pontos volt szerzôként: idézeteit, címleírásait nem kellett ellenôrizni –
ha bármi kétely fogant meg néha egy írásmód kapcsán, rendre az derült ki, hogy ô írta jól a vitatott szót. A Könyvhétben állandó
rovata volt, különbözô rovatcímekkel, legto-

vább talán a Könyvbölcsô cím létezett, melyet máshonnan hozott át a Könyvhétbe, de
a rovatban megjelent írásokból már a Könyvhét-könyvek sorozatban lett önálló kötet.
Amióta a Könyvhét megjelenése megritkult,
már önálló rovatcím nélkül, viszont többékevésbé állandó helyen jelentek meg egy-egy
lapszámban az írásai, leginkább itt az utolsó
oldalon, a könyvfesztiváli számok kivételével,
mert azokban – a Kerekszületésnaposok címet viselô fesztiváli programsorozata miatt –
a fesztiváli összeállításban szerepelt. E számunkban is itt lett volna Tarján Tamásnak
írása – szeptember 12-én e-mailben kérdeztem, mirôl ír majd –, azt válaszolta: „nem vagyok jó bôrben, de töröm a fejem”.
A Könyvhét utolsó oldalán immár nem lesz
többé írás Tarján Tamástól, itt az utolsó oldalon búcsúzik tôle a Könyvhét szerkesztôsége,
hiányát örökké érezni fogjuk.
Kiss József

