Következo´´ számunk tartalmából
Ősz van, és az erdőben az ősz, mint minden évszak, sajátos színekkel tudatja jelenlétét.
Csak a gondolataim lebegnek látatlanul, mélyen a bensőmben, mint párafelhők a tó
tükrén egy ködös éjszakán. Úgy ülök az árnyékomon, mint Robinson a maga lakatlan
szigetén; egy pokrócon, egy tisztás szélén, közel Babe falvához, a Kosmaj hegy tövében.
A meredélyen, a fejem fölött, egy 1943-ban vájt német háborús bunker rejtőzik. A hegyet benőtte a bozót és az erdei törpefenyő. Mellettem ül a feleségem, Lisa Swift, és
hajdani iskolatársam, régi barátom, Teodor Ilić Češljar. Mulatságos, de ugyanúgy hívják, mint a tizennyolcadik századi festőt. Teodor meredten bámulja a feleségemet,
olyasféle tekintettel, amelyhez hasonlót Lisa gyakran áll ki férfitársaságban s egyszer
egész pontosan leírt nekem. Egy nőgyógyász tekintete lehet ilyen vizsgálat közben, vagy
egy lókupecé, amikor telivér kancát mustrálgat.
(Milorad Pavić: Szellemtest. Fordította: Szabó Szilárd)
Az összetöppedt vattacsomók már alig bírják visszatartani az esőt, de a vékonyabb rétegeken még átszűrődik a napfény. Tengerparti reggeleken látni hasonlót. Próbálok
tengert képzelni a templomkert helyére, de a pap hangja mindig megzavar: felváltva
nevezi Isten gyermekének és tévelygő léleknek, de leggyakrabban mégis az átkos betegséget emlegeti. Vajon tényleg hisz benne, hogy a halálnak vannak fokozatai? Ha a „tévelygő lélek” őrült volt, akkor egyenesen a mennyországba jut, ha öngyilkos, akkor az
átoknak sosem lesz vége. De hiszen pont ezért történt minden, mert attól rettegett,
hogy sosem lesz vége!
(Csutak Gabriella: Zuhanás)
És most jövök rá, hogy nem olvasok Kosztolányit. Az ő aranyos-kedves-könnyen lecsúszó
költészete nem véletlenül népszerű. Közel állnak a versei a versnek egyik általános olvasatú ideájához. Szépek, rímelnek, picit el is gondolkodtatnak, kellemes dolog olvasni őket.
De kibírnám nélkülük egy lakatlan szigeten. Valahogy nem nagyon akadnak belém, nem
karcolnak meg, néhány kivételes verset leszámítva persze. Kosztolányinak a műveltségét
tartom igazán nagyra és azt, hogy egyike azon keveseknek a magyar irodalomban, akik
kihozták magukból a 100%-ot. Mindent, ami mint lehetőség bele volt kódolva.
(Interjú Szálinger Balázzsal)
A jogi tematika jelenléte (a jogászság, az igazságszolgáltatás, egyes jogi problémák ábrázolása) vagy a jogra, a jogrendszerre és annak kérdéseire – legyen az kodifikáció vagy
büntetőjogi reform – vonatkozó esetleges szerzői álláspontok kibontása korántsem jelenti a jog(tudomány)i szempontokat is mozgósító értelmezések lehetőségeinek végpontját. Számomra a kutatások minden tekintetben védhető és érvényes terepének
tűnnek azon vizsgálódások, amelyek révén megmutathatóvá válik, miként gyakorol hatást egy-egy jogi szöveg valamely irodalmi mű szövegének a formálódására (narratív
struktúrájára, cselekményvezetésére, stílusára, szóhasználatára, mondatszerkezetére
stb.), azaz miként válik a kérdéses szöveget működtető poétikai eszköztár részévé, illetve miként és mennyiben határozhatja meg az interpretáció folyamatát.
(Nagy Tamás: A „Népköztársaság nevében!” avagy egy eljárás textusa
a Hajnóczy-próza szövegterében)

