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Mándy Iván

EGY ESTE
A fotel előtt álltam. Az üres fotel előtt. A derekamat masszíroztam. Tornamutatvá
nyokra készülök? Térdhajlítás? Szökdécselés? Fejkörzés?
Az előbb még ült valaki a fotelben. Werner úr a német televíziótól. Tolmácsot is
hozott magával. Egy tollas kalapos fiatalembert. Végigvágta magát a díványon. De
mindjárt felugrott. Mint aki sejti, hogy úgyse maradnak sokáig. A német úr szivaro
zott és mosolygott. Egy dokumentumfilmről beszélt. Budapestről szól majd a film, és
én írom a forgatókönyvet. Más nem is írhatná.
A tollas kalapos buzgón bólogatott, és többször is megismételte. Először németül,
majd magyarul.
- Csakis ön jöhet számításba. Hiszen ön Pest nagy ismerője.
Werner úr kedélyesen hunyorított. Váratlanul felemelkedett, mint akinek hirte
len dolga támadt. Szövege semmi, de azért a fordító fordított.
- Mindez egyelőre még csak terv, de majd időben értesítjük.
Mintha ezt már többször mondta volna. Egy kulcsfigura kulcsmondata.
Elég hamisan hangzott.
Ki tudja, talán ő is benne van a dologban. Vagy valaki más jelöltje lenne? Talán
egy barátja, mit tudom én! Ha kell, síkraszáll érte. Meggyúrja a német urat.
Felém integettek, akárcsak egy távolodó vonat ablakából. A tolmács a kalapját is
meglengette. A tollas kalapját.
Leléptek. Egyszerűen leléptek.
A fotel fölé hajoltam. Bele akarok nyomni valakit? Belefojtani?
Hát azért talán mégse lehet így elmenni! Ilyen hanyag fölénnyel. Ilyen megvető
en. Igenis, megvetően! Jóformán el se búcsúztak.
Felröhögtem.
De hiszen már odalent elbúcsúztak! Odalent a téren.
Belepottyantam a fotelbe. Szinte hallottam a tolmács hangját. - Werner úrnak a
másodpercei is meg vannak számlálva.
Mindez már a séta után. A nagy fölfedező séta után.
Mindent megmutattam Werner úrnak. Házakat toltam elé. Azokat a bombasebhelyes külvárosi házakat, szerényen meghúzódó utcákat, templomot, kocsmát és a te
ret. Csak hát ha neki a másodpercei is...
Akkor meg mi a fenének jött vissza? Talán, hogy itt még elszívjon egy szivart? Vagy
ennek a fotelnek lehet valami különös varázsa?
Kinyitottam az ablakot.
Kedélytelen, sárgás fény a tér túlsó feléről.
A betegség háza.
Betegágyak az ablakok mögött.
Senki se hal meg ebben a házban. Csak éppen betegségek, hosszan tartó betegsé
gek. Örökös betegségek.
Olykor kiültek az ágy szélére. Esetleg pár lépés séta. De ez már vakmerő kirucca-
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násnak számított. Azok az elvékonyodott lábak, visszeres lábak, dagadt bokák, üszkös
csonkok.
Árnyak az ágyak körül. O, nem a kórházból! Inkább a szomszédból, az emeletek
ről, a földszintről. Lakók, akik még mozogtak, még nem dőltek ágynak. Beadták az
orvosságot, kiadagolták az ételt. Sötétedéskor kezdődött a szolgálat. Különféle edé
nyekkel közlekedtek. Edényekkel, tálakkal, csészékkel. A betegek csak bennük bíz
tak. Hallani se akartak a kórházi személyzetről. Egyáltalán a kórházról.
Egyszer majd átmegyek abba a házba. Körülöttem köhögés, nyögés, harákolás.
M egfogom egy vaságy rácsát. Nézek egy csontsovány arcot, ahogy lassan belevész a
párnába. De ez még nem a halál. A halál elhúzódik az ágy mellől.
Holnap Vándorral a Bogyaiban.
Lezüllött a Bogyai. A pincérek hanyagok, olykor egyenesen gorombák. És amit ki
hoznak! Minősíthetetlen! Egyszerűen minősíthetetlen! A vezetőnő vissza se köszön.
De miért?
Beleordítottam a szobába.
- H onnan ez az égi fölény?!
Dühödten körülnéztem. Mintha mindenkit felelősségre akarnék vonni. Mégpedig
személy szerint.
Soha nem jelentkezik Werner úr. Soha ebben az életben. Azért persze m ég nem le
het tudni. Mit nem lehet tudni, te idióta?! Most mondd meg, hogy mit nem lehet
tudni!
Megcsörrent a telefon.
Werner úr! Hát persze. Werner úr döntött. Átlátta a helyzetet. Én vagyok az ő em 
bere.
Vártam egy pillanatig. És aztán kissé fölényes, ráérős hangon.
- Tessék!
Egy női hang.
- Mándy-lakás?
- Mándy-lakás.
- N em zavarom?
- Benne vagyok egy novellában.
- Sajnálom, igazán. (Szünet.) Egy félóráról lenne szó.
- Sem mit se tudok vállalni. Semmiféle átdolgozást vagy ilyesmit.
- N em munkáról van szó.
- Hát akkor?
- Majd odafönt elmondanám. A Havas Erzsitől tudom a címét.
- A Havas Erzsi...
- Biciklin jövök.
Egy kattanás. A hang elnémult.
Én pedig megmerevedve a telefon mellett. Lassan beljebb húzódtam. De még min
dig olyan dermedten. Az egyik lábamat nem biztos, hogy követi a másik. És az a zsib
badás a karomban!
Nem munkáról van szó. Hát akkor miről?
Biciklivel jön. Mit akart ezzel? Miért kell ezt hangsúlyozni? Szigorúan, kissé ellen
ségesen. Igen, igen! kissé ellenségesen. Jön, amivel jön. Trolival, busszal, villamoson,
kocsival. Nem! Kocsival soha! Az gyűlöletes. Mélységes megvetéssel kígyózik az au
tók között a biciklijével.
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Ez a lány rossz hírt hoz. Honnan? Kitől? Mindegy. Az biztos, hogy nem a lobogó
lelkesedés repül felém. Ez nem egy régi szerelem fellobbanása.
Biciklivel jön.
Megérintettem a fotel vállát.
Nem ültem le. Erre most már nincs idő. Vagy mégis? Nem engedem be. N em nyi
tok ajtót. Kihúzom a kulcsot a zárból. Higgyen, amit akar. És ha éppen kedve van,
csöngessen csak! Csöngessen! Majd csak abbahagyja. Nem hagyja abba. Ez a lány nem
száll le a csengőről.
Tessék! Máris két rövid csöngetés.
- Nyitom már! Pillanat!
Vörösesszőke, kockás inges lány az ajtóban. Vizsgálódó tekintet. A hóna alatt ak
tatáska.
- Nem tartom fel sokáig.
Odabent a szobában.
- Megkínálhatom valamivel? Egy pohárka...
Megrázta a fejét. Az arca megkeményedett. Mintha azzal a pohárka valamivel le
akarnám venni a lábáról. Vagy éppen én akarnám őt feltartani. Hiszen neki f e l a d a t a
van. Nem időzhet itt órákig. Én csak egy állomás vagyok. Valamilyen útnak egy nem
túlságosan fontos állomása.
- Ragaszkodik hozzá, hogy bemutatkozzam?
- Nem túlságosan.
Az íróasztal mögé húzódtam. О meg előttem a táskájával. Váratlanul m egenyhült
a tekintete.
- Különben Szilágyi Zsuzsa!
A táska kissé lejjebb csúszott a hóna alatt.
- Hogy van a szeme?
- A szemem?
- A Havas Erzsitől hallottam, hogy az utóbbi időben...
- ...begyullad, könnyezik. Nem olyan vészes.
- Csöpögtetni kell.
- Hát igen, rendszeresen csöpögtetni.
- És maga rendszeresen csöpögtet?
- Hááát...
Egy ív az asztalon. Észrevétlenül csúszhatott elém. Fölnéztem valahogy olyan se
gélykérőén.
- Kérem, olvassa el! És aztán, ha úgy gondolja...
- Ha úgy gondolom...
- Olvassa el.
A hangban semmi szigorúság. Inkább valami bizakodásféle. Igen, a lány bízik eb
ben az emberben, aki az asztal mögött ül. De hát mi ez? Miféle irat?
Lassan, óvatosan magamhoz húztam. Milyen sima, sehol egy gyűrődés.
Felemeltem, kissé meglengettem. Talán elszállok vele együtt.
Mondatok, mondatfoszlányok ugrottak elém.
P r á g á b a n s ú ly o s íté le te k s z ü le tte k ... M i n d n y á j u n k a t m é ly s é g e s a g g o d a l o m m a l t ö l t e l . ..

Megismételtem.
- Súlyos ítéletek.
- Talán azért csak hallott róla?
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- Igen, persze.
Ez nem hangozhatott nagyon meggyőzően. Fölém hajolt, és a vállamon keresztül
olvasni kezdte.
- 1979. október 24-én Prágában súlyos ítéletek születtek.
Elhallgatott. Eltűnt mellőlem. Magamra hagyott az ívvel. Én meg szerencsétlenül
bukdácsoltam a szövegben.
- Tiltakozunk a Charta 77 perében hozott ítéletek ellen.
Egy pillanatra felmerültem. Tekintetemmel a lányt kerestem. A fotelből nézett
rám. Nyugodt, tiszta tekintet.
Visszasüllyedtem. Az ívbe.
Követeljük az elítéltek szabadon bocsátását.
Szóval, nemcsak tiltakozunk, követelünk. És én is követelek?
Hónapokon keresztül aggódva figyeltük a prágai per előkészületeiről érkező híreket. Felhábo
rodva értesültünk a cinikus ítéletekről.
És most a nevek. Az elítéltek nevei.
Peter Uhl
Václav Benda
J ifí Dienstbier
Václav Havel
Itt megálltam.
- Václav Havel... egy író.
- írókkal is megtörténhet ilyesmi.
- Igen, persze. (Szünet.) Nálunk is játszották egy darabját.
- Most már nem játsszák.
- Kerti mulatság... ez volt a címe. Vagy Kerti ünnepély? Kálmán György is játszott
benne.
A lány szaporán bólogatott. Szaporán és kissé ijedten. Talán mindjárt elmondom
az egész szereposztást.
Hosszan előrenyújtottam a lábamat.
- Százszorszépek.
- Mit mond? - Felállt a fotelből. Elindult felém, mint a gyorsszolgálat.
- Százszorszépek. Egy nő rendezte. Véra Chytilová. Mi van vele? Lehet, hogy őt
is...
- N em tudom. Nem hallottam róla.
- Öt azért talán mégse...
- N em tudom.
Az ív lecsúszott az asztalról. Utánakaptam. És m egint elkezdődött az olvasás.
Az emberi jogok és a demokrácia védelmében szükségesnek tartjuk, hogy Ön tekintélyét latba
vetve lépjen fel az elítéltek felmentése és szabadon bocsátása érdekében...
Elakadtam.
- Ki az az Ön?
A lány fölém hajolt.
- Ha elolvasná ott felül.
Elolvastam ott felül.
Nyílt levél Kádár Jánosnak
az M S ZM P első titkárának
az Elnöki Tanács tagjának.
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Elnémultam. Majd egy idő múlva.
- Eljut hozzá? Kézbe veszi? Elolvassa? Végig elolvassa?
- Elképzelhető. - Még mindig úgy fölém hajolva. Talán barackot nyom a fejemre.
Hirtelen hátrafordultam.
«r És hogyan reagál rá?
(Reagál! Soha ki nem ejtettem ezt a szót! És most tessék!)
- Meg fogjuk tudni.
Csönd.
- Azt mondják, jól sakkozik.
- Nem tudom. Még nem sakkoztam vele.
Csönd.
Váratlanul kibukott belőlem.
- Ahol jó filmeket csinálnak, ott kitör a forradalom.
Halványan elmosolyodott.
- Semmit se hallottam a maga Chytilovájáról.
- Az én Chytilovám?
- Rajong érte.
- Meglehet.
- Azért nem kell megsértődni.
- Ki sértődött meg?
- Maga kissé tüskés.
- Igazán? Ezt is a Havas Erzsitől tudja?
- Nem is tüskés. (Kis nevetés.) Pikírt! Ez az! Pikírt.
- Szúr a szemem, pikírt vagyok. Mit mondott még a Havas Erzsi?
Közel hajolt hozzám. Az arcunk majdnem érintette egymást. Csillogó, barna szem.
A felső ajka fölött vékony vonal. Egy behegedt seb. Kés? Egy kés nyoma? Nem, ez a
lány nem kerülhet ilyen helyzetbe. Miért ne? Mindenféle helyzetbe kerülhet. Elvihetném moziba. Biztosan szeret mozizni. Ivekkel rohangál, de ha éppen van egy kis ide
je...
Közben valami eszelős makacssággal.
- Az Első Titkárnak soha nem adják át azt a levelet.
Elnézően megrázta a fejét. Egy újabb ívet csúsztatott elém.
- Talán még ezt is átadják.
Nevek, nevek és nevek egymás alatt. Szúrósan szálkás betűk, kérkedően kacskaringósak, elveszetten botorkálók, egy kéz görcsös rángása.
- A tiltakozók?
Bólintott. Sétára indult a szobában. Egy pillanatra felém fordult.
- Szóval, magára bízom.
Én meg szinte ellenségesen.
- Azért ha lehet, még átnézem a névsort.
- Ez csak természetes.
Átment a másik szobába. De onnan is szemmel tart. Minden mozdulatomat figye
li. Kisdobos lehetett az úttörőknél. Nagyon is buzgó kisdobos.
Félig felemelkedtem. És majdnem átordítottam.
Nem vagyok hajlandó! Nem vagyok hajlandó!
A lány szólalt meg a szomszédból.
- Mondja, ez az édesanyja? Itt... a képen?
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- Igen, az édesanyám.
—Ahogy ott ül a kertben szalmakalapban, kendővel a vállán... Olyan végtelen nyu
galom árad belőle.
—H át ezt eltalálta! Soha nem volt egy nyugodt napja.
Egy kíváncsi kislány nézett rám az ajtóból.
- Mit mond?
- A, semmi! Hagyjuk!
- Na jó, igazán nem akartam zavarni. De ugye nagyon szerette magát?
—Igen, azt hiszem.
—Azt hiszi?
Ez valahogy rosszallóan hangzott. Mintha csalódott volna. Visszahúzódott anyá
hoz. Talán elkezdődik egy beszélgetés? Miért is ne?
Előttem a névsor. A tiltakozók névsora.
H irtelen olyan forróság öntött el. Lángolt a nyakam. A homlokom majd szétpat
tant. A kezem elszabadult. Köröket írt le a levegőbe, egymásba omló köröket.
Apát hallottam valahonnan messziről.
—Begyulladtál, öreg?
*
Időt kell hogy nyerjek. Ez most a legfontosabb. Végigmegyek a névsoron.
Közben csak történik valami. Rosszullét. Ájulás. A lány úgy talál rám a padlón.
Egyáltalán nem talál rám. Elveszek a sorok között. Soha nem kerülök elő.
Le-föl siklottam a nevek között. Siklottam, pörögtem, hintáztam valami olyan szé
dületben!
Boross Lajos, tanár. - Naiv őrült! Elveszik tőle a katedráját, beküldik egy tanyára.
Egy tanyai iskolába. Soha nem kerül vissza Pestre.
Cziráky Géza, szerkesztő. - Elbúcsúzhat a lapjától.
Leszánkáztam az oszlop közepére.
Merényi Rózsa, költő.
Itt azért elidőztem egy kicsit.
Háromszor köszöntem neki a buszban. Csak nézett merev, üres tekintettel, bele az
arcomba. Lassan elfordult.
Hát igen!
A mosolyok megfagytak
Az arcok bezárultak
és elfordultak
Azokban az években
Azokban a bizonyos években
A személyi kultusz idején.
Tóth Bertalan, író. - Azért fölfedezett a Darling presszóban. Nem jött oda hozzám,
na nem! Az ajtóból nézett. Mosolygott. Felém intett. Majd olyan srácos jópofasággal.
- Mondd, Iván, te még mindig az amcsikat várod?
Csönd a presszóban. Kanál koccant egy pohárhoz. Valaki felnyögött.
—Esküszöm, hogy egyszer m ég a székeket is elhurcolják innen!
És megint a csönd.
Kátay Kálmán professzorral együtt ültünk a Darling asztalánál. A két tenyere kö
zül nézett rám olyan megvert tekintettel.
- Prügelknabe vagyok, Mándy, kérem! Az a Kassák-előadás! Ön bizonyára ott volt.
Hát akkor tanúja lehetett annak a szégyenteljes jelenetnek, ami ott lejátszódott. Még

Mándy Iván: Egy este • 605

ki se ejtettem Kassák nevét, és ők már dobogtak, csoszogtak, köhögtek, és amikor az
tán azt a következetes, konok magatartást említettem, ami Kassák Lajost egész éle
tében jellemezte - kitört a vihar. Füttykoncert, pfujolás, ordítozás. Hagyja abba! Elég!
Hallgasson! Senki se kíváncsi magára! Vén Jegesmedve!
Miféle hang ez? Miféle stílus?
Vén Jegesmedve!
Elhallgatott. Majd megint csak azt motyogta:
- Prügelknabe vagyok!
A fej összezsugorodott. Úgy dörzsölgette, mintha szét akarná morzsolni.
Egy presszóslány szaladt el mellettünk.
A professzor utánafordult. Felsóhajtott valahonnan a mélyből.
- Vadember voltam, Mándy, kérem!
És amikor elvitték hozzá az ívet? Habozás nélkül aláírta? Vagy pedig...?
Balogh Béni, költő, műfordító. —Na tessék! Hozzá is eljutott az ív. Őt is meglátogat
ta a lány a kopott budai ház kopott kis szobájában. Ketten fogadták. Béni és Szül i. Az
a nagy fejű, kissé elhízott szürke kandúr. Már elég öreg, de még mindig nagy nőcsábász. Éjszaka indult útjára. Béni mindig kinyitotta neki az ablakot. És akkor is kinyi
totta, ha visszatért. Szüli kedvenc helye a szekrény felső polcán az összehajtott inge
ken. Ő végezte a nyersfordításokat.
Balogh Béni átvette az ívet. Egy pillanat alatt aláírta.
- Bele se néz?
- Szükségtelen.
Ahogy Szürivel magukra maradtak, megbeszélték a dolgot.
Ugyan! Szót se ejtettek az egészről.
Átugrottam egy másik aláíróra.
Egyik aláíróról a másikra! Egyikről a másikra!
Sebők János, festő. - Nem lesz kiállítása néhány évig. Talán restaurál, vagy ostoba
könyveket illusztrál. És akkor még egész jól megúszta.
Czakó Balázs, lektor.
Zsótér Andrea, politológus.
Várnai Gusztáv, író. - Tévéjátékok népszerű szerzője. Egy időre eltűnik a képer
nyőről.
Virágh Andor, költő.
Hol találtak rá? Melyik aluljáróban?
Návai Béla, gyógyszerész.
De hát ő meghalt.
Návai Béla gyógyszerész visszaadta lelkét az Úrnak. Ez állt az újságban. Negyven
kilenc éves korában hosszas szenvedés után. És ennek már legalább egy hónapja.
Mikor írta alá az ívet?
Nem mindegy?
Ingusz Henrik, családgondozó.
Czövek Olivér, lelkész.
Az ívet simogattam. Közben egyre csak azt ismételgettem.
Czövek Olivér! Czövek Olivér!
Majd váratlanul.
Té Brenner Éva!
Várnai Gusztáv!
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Virágh Andor!
Ingusz Henrik!
És m egint csak
Czövek Olivér!
Összemosódtak előttem a nevek. Elveszetten csúszkáltam az íven.
Körülöttem csönd. És abból egy hang.
- Nos?
Előttem a lány. Hosszan nézett ki tudja mióta.
Állt és várt.
A lány arca szétfoszlott, eltűnt. És eltűntek az ívek is az asztalról.
Egyedül maradtam. Egyedül a gyávaságommal.

Rakovszky Zsuzsa

JÓB
Ma éjjel, álmomban, megint utaztam.
Anyám, szegény, írt, hogy jöjjek azonnal,
a szívét panaszolta (vagy húsz éve halott már).
Valami rossz arcú idegen a vonatban
folyton engem lesett, látszott, hogy rosszat forral,
ócska kabátok közül sunyított rám,
egy kihalt állomáson leszálltam, vizet ittam,
az a gyanús alak meg eltűnt a csomagommal,
énnálam m eg se pénz, se igazolvány...
Reggelre befagyott a konyhaablak.
Csak nem bírja, hiába, kifűteni a kis
rossz vaskályhám azt a köves hodályt sehogy sem.
Pedig föltüzelem, legyen az rongydarab vagy
használt étolaj... Mindegy, nagyobb hideget is
értem én... Igaz, a barakkot az az ötven
ember csak belehelte... Hogy hányán ottmaradtak,
de hányán... Nem is értem, én hogy lehetek itt...
De engem mindig őrizett az Isten.
Csoda pedig - tíz év ott, a jéghideg pokolban,
a sarkkörön, napi hatvan deka kenyéren.
Hetven kiló vagyok: ott nem nyomtam negyvenet sem.
Aztán itthon... Söpörtem, gyapjúbálákat hordtam,
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a diplomámmal, és fáztam tovább a télen,
amennyi szénre kellett, még annyit sem kerestem.
De hányat elvittek, amíg én oda voltam!
Azokból egy se jött meg. Én mégiscsak túléltem...
Engem mindig megőrizett az Isten.
Igaz, szívós voltam mindig. Sokszor kiküldött
apám kaszálni, az út egy hegyen vezetett át,
hajnalban keltem, és délre jó, ha kiértem...
Apám, ha csak tehette, csak földet vett, vagy erdőt
(...mert azé a haza...). És a fenyők közé gyümölcsfát
ültetett egyesével. Pedig mennyire kértem:
„Apám, hát mire jó ez?” (Ahogy megyek a nagy zöld
sötétben, mintha lámpák gyulladnának föl: ott állt
egy körtefa, gyümölccsel rakva. Máig sem értem...)
Meg pincérkedtem is. A vendégek'szerettek.
Csinos kölyök voltam, pirospozsgás, pufók.
Emlékszem egy családra: lejöttek minden nyárra
a fürdőre. „A kislánynak mit hozhatok?”,
kérdem az anyjától, az a kis szemtelen meg
(szép kislány volt - az a fekete, hosszú copf,
egy kézben el se fért, és leért a derekára)
odapattan elém, nagy mérges szemeket vet
rám - óriási, fekete szeme volt - ,
„Semmi kislány”, azt mondja, „kisasszony: domnisoara!”.
Egyszer később, a rozs között, csókolóztunk is egyszer,
de semmi más... Igaz, nagyon nevette,
hogy milyen zöldfülű vagyok - pedig hát...
Még húsz se volt, szegény... Az ereit, zsilettel...
Mondták, volt valami férfi, hogy amiatt, de
én nem tudom... Előbb még elküldte nekem a copfját...
Mikre vissza nem emlékszik az ember,
mikor már arra sem, hogy hova tette
a konyhában a bögrét, mikor öt perce ott járt...
A rádió fagyot mond. Ha így tart ez a tél,
kifagynak a síron a begóniák, pedig
milyen szépen megfogantak a nyáron...
Második feleségem volt... az első, az él
ma is, csak férjhez ment, szegény, hogy nem kapott hírt
tőlem nyolc éven át... És ott van a kicsi lányom
sírja is... még egyéves se volt... Semmit sem ér
ez az új temetőőr. Mondják, nagyon iszik.
Mindig mindent magamnak kell csinálnom.
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Én mindig hittem a reinkarnációban.
Egy médium —Kolozsvárott lakott,
és elm entem hozzá kíváncsiságból egyszer -,
az csak rám nézett, és mindent megmondott rólam:
hogy tíz évig leszek távol, élőhalott,
hogy másik országban, más városban öregszem
meg, mint ahol születtem (azt is megmondta, hol van
úgy nagyjából). Na és ő azt is megmondta, hogy
eddig már hányszor és mi mindennek születtem,
sőt, még le is rajzolta egy füzetbe.
Még ma is őrzöm azt a papirost
a tárcámban, igaz, jól el is van rongyolódva:
ilyen voltam, mikor ősembernek születtem,
ilyen, mint római dajka, mint sisakos,
szakállas görög harcos... Mint francia vicomte a
múlt században, igen sok rossztettet elkövettem,
igen, és azt a sok bűnt vezekelem le most így van. Másképp mi célja vagy mi értelme volna?

BUKOTT DIKTÁTOR
Hát mit akarnak tőlem? Mi bajuk van
velem most egyszerre? Cibálnak hevenyészett
díszletek közt - kopott pad, vizespohár - egyik
fűtetlen helyiségből a másikba, kalapban,
nagykabátban szorongok, hol durvák, hol kimértek,
süvöltözik eszelős vádjaik.
Még tegnap is - mi ember volt az utcán,
egymás sarkát taposták, ahol csak megjelentem.
Üvegre égetve, pasztellben és olajban
sötét, vesékbe látó szemem, obszcén piros szám
nézte őket a falról, húsz év előtti ingem,
vagy vészjósló aranyban csillámlottam, a hajnal
óriás orrnyergemen gyulladt föl; mint napóra
virágzottam a téren; vagy amikor a végén
lemennek spárgába a stadionban, és hosszan
a lábukra hajolnak, a sok feszes trikóra
varrt foltokból, papírzászlókból ott is én, én,
mintha mély víz alól, lassan kibontakoztam.
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És most egyszerre - mi? A nyaralómban
a kék-arany szalon, a baldachinos ágyam,
velencei tükröm - ez fájt nekik?
Az a két ócska Rolls-Royce? Mit tudnak ezek rólam?
Tudják-e, hogy hatan szorongtunk egy szobában,
én hordtam el az összes testvérem gönceit...
Nehézfejű voltam, alattomos,
nevettek, vagy még csak nem is nevettek,
mikor a tornaórán a néném kombinéját
meglátták rajtam... Az élet mindig gonosz
szűkmarkú volt hozzám. A simáknak, könnyedeknek
- azoknak mindent! Azt soha, ami nekem járt!
(Később, igaz, lettek eszközeim,
hogy elvegyem - miért nem adta önként?
Vagy mért vette vissza, ha adni kezdte?)
Például ültünk egyszer odakinn
anyámmal, egy kerthelyiségben, olyan hét
éves ha voltam, a kerítés sok nagy X-e
nyírfarönkökből volt: látszott a pár sötétebb
simább folt, a levágott ágak helye a kérgen,
és hársvirág szitált a szódámba, a csupa sörfolt
abroszra, a hajamba... Egyszer, hajnal felé meg
(valami lagziból vittek haza) az égen
feltűnt egy üstökös. Biztos, hogy üstökös volt.
Én láttam egyedül. Minden: az ég, a föld,
minden a kedvemért volt. Azóta hova tűnt?
Valami kárpótlás csak járt nekem, nem?
Most itt állok közöttük, véznán, fakóra főtt
kórházi pizsamámban, túl bő zakómba tűrt
szép selyemsálamban, törődött öregember...
Hát mit akartam én? Csak amit mások.
Csak azt, hogy a világ úgy tükrözzön vissza engem,
mint a lelkem teszi: a halandó isteneknek
kijáró ünnepi pompában. Ez talán sok?
Olyan túlzott kívánság? Végül is: megszülettem,
és nem élek örökké. Ennyit csak megtehettek.
Hogy nem kérdeztem őket? Miért, engem ki kérdett,
vállalom-e, ilyen feltételekkel,
mindezt, akarok-e egy jelentéktelen,
mézesmázos, riadt kereskedősegédet,
poros bürokratát találni minden reggel,
ha a tükörbe nézek, egyetlen életem
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minden egyes napján? (És nem is élek örökké.)
Ezt senki nem akarhatja. Beszélhet
akármit a sok álszent. Már látom, ahogy egymás
torkának esnek majd, ha nem leszek köztük többé.
Én csak igazságot akartam. Ha már az élet
ilyen méltánytalan. Csak azt, amit más.

Orbán Ottó

FEKETE GALAMB
Az Egyesült Államokból m egtért magyar, ha elég értelmes, egy idő után felhagy az
amerikai útjáról szóló úti beszámolókkal. Addig semmi baj, amíg turistaélményeiről
beszél; olyasmiről, hogy hogyan vezetett egy szétesni készülő, feneke-is-alig-volt,
roncstelepre való Volkswagent Seattle-ben, vagy hogy milyen dimbes-dombos San
Francisco, vagy hogy miben különbözik Boston Chicagótól; lelkes közönség hallgat
ja, valaki mindig közbeszól: „Igen, velünk is az történt...” De tegyen csak egyetlen té
tova kísérletet is arra, hogy valamiképp értelmezze az amerikai jelenséget, a jónak
és a rossznak e sajátos, igazából semmihez sem hasonlítható elegyét, kőkemény ellen
állásba ütközik, s még jó, ha csak felületességgel és naivitással vádolják. Korunk em
berének láthatóan szüksége van az Amerikai Mítoszra. A világ jobbat akaró értelmi
sége így vagy úgy, leplezve vagy nyíltan, de alapjában véve szilárdan meg van győ
ződve arról, hogy az Egyesült Államok az az ország, ahol a Szabadság-szobor, fején
cowboykalappal, egyik kezében hamburgerrel, a másikban számítógéppel, lóháton
üldözi a felhőkarcolókat. Hagyjuk a kényes témát, mondja a soros házigazda, beszél
jünk másról, mondjuk New Yorkról. O, igen, hát New York az csodálatos!
Mi tagadás, csüggedten bámulunk magunk elé.
Gyakorlott szövegátültetők vagyunk, tudjuk, hogy bizonyos növényeket földlabda
nélkül átültetni szinte teljes bizonyossággal reménytelen. Amerika a végletek konti
nense, de akkora földlabda m ég ott sincs, melybe egy egész társadalom gyökérzete
beleférne. E nélkül viszont hogy fogjuk föl, hogy miféle költőt készülünk itt bemu
tatni?
Egy még fiatalnak mondható, fekete bőrű amerikai nőt, aki ellenállt a talmi kor
szerűség behízelgő modorának, és nem csapott föl mozgalmi költőnek; sem verseket
hörgő nőstény párducnak, sem hideg tekintetű, feminista dalnoknak, hogy ez utób
bi minőségében metsző intellektusával akarja kiherélni a férfinemet. És aki még ame
rikainak sem úgy amerikai, ahogy azt egy valamirevaló, tengerentúli költőtől a mű
velt, európai közvélemény elvárja; ahelyett,-hogy szakadt farmerben imbolyogna a
helyi kábítószerárusoktól és a nemzetközi turistáktól nyüzsgő, amszterdami Leidse
Plein macskakövein, germanisztikát, zenét és írói mesterséget tanul különféle egye
tem eken, majd maga is különféle egyetemeken tanítja az utóbbit. Értjük már, tesz-
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szűk föl a koronát félreértéseink sorára; elmúlt a hippik korszaka, itt van a jappiké,
a fiatal, rámenős, jól fésült, gazdag középosztálybelieké.
Rita Dove 1952-ben, az Ohio állambeli Akronban született. Mint kiemelkedő ké
pességű tanulót, már a középiskolában szárnyukra veszik különböző ösztöndíjak, és
szinte röpítik fölfelé. Hajdani osztálytársai zöméből áruházi pénztáros vagy irodai tit
kárnő lesz, belőle író és egyetemi tanár, aki szorgosan gyűjti a mind rangosabb szak
mai elismerést. Négy verseskötete közül a harmadik, az 1986-os THOMAS És B eulah,
az amerikai néger rabszolgaságnak lírai versekbe foglalt, jobb meghatározás híján
mondjuk, történelmi regénye, meghozza számára a Pulitzer-díjat is. A New York Re
view o f Books kritikusa Yeats nevét említi vele kapcsolatban, más vélemény szerint
Gwendolyn Brooks föltűnése óta nem jelentkezett ilyen tehetség az afroamerikai köl
tészetben. És így tovább. Egy sikerpálya.
Csillogása könnyen elvakíthatja szemünket. Káprázó szemmel egy kulturált, fi
nom, egyetemi költőt látunk, aki főleg az angliai angol költészet hagyományával nyíl
tan szembefordulva, a rilkei szabásminta szerint próbál dolgozni, és aki, minthogy iz
gatja az idő problémája, kedvvel vág verseiben egymás mellé, mintha filmet vágna,
jelent és múltat. Akár azt is hihetjük, hogy a válságba került modern vers megint egy
szer a regény felé próbál kitörni szorult helyzetéből; hogy itt csak erről van szó, mű
faji gondokról. Ha látjuk, sem méltatjuk figyelemre a Németországból hazaérkező
költőt, akit meleg otthoniassággal köszöntenek az anyja levelében el-elpottyantott,
ismerős helyesírási hibák, ahogy e költőnek azt a ki tudja mennyire tudatos törekvé
sét sem, hogy a modern német költészet ihletésével visszataláljon William Carlos Wil
liams átszellemített leíró versének érzéki hiteléhez. A szülei világából kiszakadt gye
rek, a hirtelen helyváltoztatás nyomán bekövetkező, társadalmi méretű szédülés, is
m erősjelenség ez mifelénk; barátaink, közeli-távoli ismerőseink az elzüllők, a magu
kat pusztítók vagy a tényleges öngyilkosok között. Másfelől viszont William Carlos
Williams nagy összegező versében, a PATERSON-ban ki az emberi szépség legfőbb
megtestesítője? Az alagsori szobájában betegen fekvő néger öregasszony, lábán a gye
rekkori korbácsütés nyomával, a rabszolgaság korának eleven emlékével. Williams
fehér, és mint orvos bejáratos a jobb körökbe; hiteles tanú arra nézve, hogy ez az őriiletes szövevény nem egyszerűen „négerkérdés”. Persze az is. „A T homas és B eulahban - mondja Rita Dove - a nagyszüleimet akartam megírni", amit nem kell feltétlenül
úgy értenünk, hogy a szerző nagyszülei maguk voltak rabszolgák, de úgy igen, hogy
az ő életükben még, s így némiképp az unokájukéban is, a rabszolgaság egy darab
testközeli családtörténet; eleven emlék, mint Williams öregasszonyának lábán a heg.
Túlságosan is egy irányba mutat itt minden ahhoz, hogy ne fogjunk gyanút. Azt gya
nítjuk, hogy Rita Dove-nak a New York Review of Books kritikusa által is dicsért drámai
ereje és hűvösen ellenpontozó szövegszerkesztése ugyanabból a nagyon is költői
természetű forrásból ered, a forró személyességgel átélt családtörténetből. Az időjá
ték sebeket takar, s a tárgyilagosság a társadalom sűrűjéből a légritka magasba röp
pent, értelmiségi világpolgár elemi önvédelme.
A fekete galambé. A költő családnevének szótári jelentése: galamb, s ezt nemcsak
azért említjük föl, mert Ars poetica című versének utolsó sorában ennek a szónak a
kettős jelentésével játszik, hanem azért is, mert ez a szójáték végső soron a bennünk
lakó titkos albérlőre utal; könnyen sebezhető, mégis halhatatlan szellem ez, s bár
nincs egy neve, mert száz neve van csak, s mind pontatlan, mégis ő minden költészet
jótálló kezese.
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Rita Dove

MISSISSIPPI
Kezdetben volt a sötét
nyögés és nyikorgás, egy lapátkerék
forog hosszirányban. Majd
sűrűsödik, orgonaillat,
kakukkfű illata; könnyű szőrök
egy izzadt csuklóra tapadva.
Ott zuhogtunk alá,
a folyó, a csusszanó
hús és olvatag árnyék.
Ott álltunk az Új Világ
fedélzetén, a térképek kora előtt:
meg-megrándul a langyos szél,
s a lélek elsüvölt...

RABSZOLGATRANSZPORT MARYLANDBŐL
MISSISSIPPIBE
(1839. augusztus 22-én egy kocsirakomány rabszolga széttörte a láncait, megölt két fehér fér
fit, és megszökött volna, ha egy rabszolganőföl nem segíti a lovára a néger hajcsárt, aki aztán
segítségért sietett.)
Nem tudom, hogy azért segítettem-e föl,
mert azt hittem, hogy ő am i megváltónk,
vagy másért. Agyonverve hagyták az út közepén,
por kavargóit a teste körül,
mintha a rezzenetlen fényben tündökölve
egy moszkitóraj nyitna fölötte ernyőt.
Járomcsontján a bőr
úgy pattant szét, mint a fövő édesgyökér levált szemhéja szabadon fityegett az én szemem ült az ő az enyémnél sárgább arcában.
Halál és megváltás - egyik a másiknak barátja.
Nem vagyok állat. Érzéseim vannak.
A fiam is lehetett volna.
*
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„A néger Gordon alig menthetvén életét, lóhalálában ért
az ültetvényre, nyomában üldözőivel.
A környéket föllármázták, és megindult a keresés.
Számos néger az erdőbe vette be magát, de föltaláltatván
leölettek, s így véget ért e szörnyűséges zendülés és gyilkolás.”
*

Nyolc mérföldre Portsmouthtól dél felé az utolsó kézibilincs is
lepattant a csupasz bőrről. Az utolsó, amit a hajcsár látott,
mielőtt hátulról lebunkózták volna, valószínűtlen fák voltak,
olyanok, mint a broccoli. Hatvan rabszolga ömölt ki
a kocsiból, büdösen, félig eszméletlenül, szabadon.
Petit, a málhamester futott a korbácsával.
Valamelyik nigger ráfeküdt a szomszédja lábára, gondolta, mielőtt
meglátta volna, hogy kiszabadultak. Megállj! üvöltött,
de még a gyereklányok sem hallgattak ró. Jobbra tőle
Atkins zuhant a bunkók koronája alá. Egy arcizmuk
sem rezdült. Várjatok. Nem kéne nektek eztet csiná'ni.

VALAKI VÉRE
Reggeli hatkor a rakparton álltam,
és azt gondoltam: Ez itt Independence, Missouri.
Engem itt hagynak. A hajó tovább megy New Orleansba.
Úgy tetszett, csak percek óta élek, s most itt vége is.
Szótlanul tűrtem, hogy az asszony átöleljen
és a bocsánatomat kérje, amiért a világra szült.
Ahogy a nap ezer tűvé törte a víz színét,
s valaki ujjbögyének vére vöröslött minden tű hegyén,
a hajó lassúdan elvált a parttól.
Figyeltem az arcát, míg csak egybe nem olvadt
azzal az árnnyal, mely a napsütés szilánkjain lebegett.
Ott álltam. Nem segíthettem rajta. Megbocsátok.
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SUMMIT BEACH, 1921
A néger part egy olajos dob meg a mandolin
nyilalló ritmusára ugrált,
a fél világ legfénylőbb barna vállairól
röpködnek le ma a pulóverek.
A lány a tűz mellett ült, a sálját
egy hamis kámea fogta össze. Fagyos volt,
kösz, nem akart táncolni térdén a sebhely meg-megrándult
az esti hidegben.
Papa valaha azt mondta, ne hamarkodd el,
neked nincs semmid, csak saját magad. így hát nem tűrte,
hogy lenyessék a szárnyát, bár elfogadta a fiúktól,
ha babérteát hoztak neki, s úgy kortyolta lassan,
ahogy egy elejtett zsebkendő száll alá.
Valaha a térde addig viszketett a gipszben,
míg bátor lélekből kicsinyes nőszemély lett.
Most várhat, most színarany.
S ha egyszer az ő embere mosolyog végre rá, az olyan lesz,
hogy zene fog fölfelé futni a lábikráján,
akárcsak egy bizsergő kuncogás. Az enyhe szélben
úgy bedugult a füle, mintha víz ment volna bele,
vagy a sűrű levegő, mint gyerekkorában, amikor
fölmászott a Papa sufnijára, s a bádogtetőről
lelépett a nagy semmibe,
kezében az ernyője, vállán láthatatlan szárnyak.

ARS POETICA
Az a harminc mérföld a legközelebbi tűrhető étteremig
semmi sem volt, egy hunyorítása
véghetetlen hosszan Wyomingra meresztett szemünknek.
Félúton az ismeretlen de máris borzasztóan
fontos esszéista fölüvöltött Álljatok meg!
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Bele akarom érezni magam ebbe; és ment
vagy tizenöt métert a földön,
mielőtt rászakadt volna az ég, és futólépésben, Jézust kiáltva
jött volna vissza - ott kint semmi sincs!
Egyszer meg találkoztam egy ausztrál regényíróval,
aki azt mondta, hogy azért nem tanult meg főzni,
mert az csökkentette volna az alkotó energiáját.
Leghőbb vágya az volt,
hogy megnémuljon; könyvoldalakból rakott kazlat;
fejszével kezdett minden napot.
Én ebben a versben kicsi akarok lenni,
szellemváros
a szándékok világtérképén.
Akkor héjaként bejelölhetsz engem:
a célpontot mutató, mozgó x jelet.

Orbán Ottó fordításai

Tandon Dezső

HÍVSÁG MÖGÖTT MOZDULATLANUL
Rainer Maria Rilke - Nemes Nagy Ágnes

I. Az elemi dolog. - A vers elemi dologként önmagunk elemi dolgaira vezet rá. A vers,
ha ez így igaz, önmaga körében megmaradni bír - s megmaradni bírván, tágít is ezen
a körön, lehetővé tesz lehetőségeket, melyek visszaháramlanak rá. De mikor törté
nik meg ez utóbbi? Ha olyanná tett minket - lehetőségeinket lehetősítve - , hogy az
elemi jegyű „mozdulatlanságunk” megőrződhet. Tehát a verssel, megjelenésével, éle
tünkben játszott szerepével „nem történt semmi”, semmi változás, sőt. Valami evi
dencia volt, elemi dolog - eredendő; és ebből eredt megint valami más. Ahogy a vers
hasonlat volt az életünkre, az életünk később hasonlat lehet a versre. Ám a vers itt
már nem műfaj, nem is irodalom, nem bölcselet stb., hanem valami eredendően lé
tező. Miközben a hatása alatt álltunk, észrevétlenül jutottunk el oda, hogy a versnél
és önmagunknál, akár e kettő túl személyes, énjellegű kölcsönhatásánál és szerves
ségénél is többig juthatunk: ám ez nem képlet, nem absztrakció, nem élettelenség;
így válik kikerülhetetlenné, hogy ha valaki a közelemben meghal, e sorok „jussanak
az eszembe”, illetve - mert az „ész” is absztrakció így - ezek a sorok vannak, együt
tesük van: „egyedül, egyedül, a kezek szétterülnek,/nem tart tovább már, ami tart,/a szív alatt
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a fö ld remegve, rángva lüktet, / és omlik, mint a gyönge part —”. Ezek Nemes Nagy Ágnes
sorai, de nem egyediségükre, hanem együttesbeli-rész-szerepükre hivatkozik az elemi-dolog-érzékelő figyelem. A másik végpontra - bár ez az elemi dolgok egyszerűsí
tő felfogását jelzi, csonkán - azonnal adódik ugyanígy az „eszedbe jussak” válasz: „Egy
madár ül a vállamon, / ki együtt született velem. / M ár oly nagy, már olyan nehéz, / hogy min
den léptem gyötrelem... // Hallom, fülemnél ott dobog / irtózatos madár-szive. / H a elröpülne
egy napon, / mostmár eldőlnék nélküle.” Mielőtt az elemi dolog eredetét - s hogy ez a fo
galom , az eredeté, nem önellentmondás-e? —tovább vizsgálnánk a versben, a vers
elemi-dolgot-eredményező továbbhatástörténetében, említsük a konkrét helyzetet:
(nekem) az eldőlő madárra vonatkozik (egy napon) az „egyedül, egyedül” képzet-kép
let, s a két legszervesebb végpont ilyes felfogásegyüttese mintha szín ellentmondás
lenne. Hiszen mi az „eldőlés” akkor? Ezek az elemi dolgok - képzetek lennének csu
pán? Olyannyira túl-elemiek, hogy az eszedbejussak ismét csak ez lesz: szó, szó, szó? Azt
hiszem, az elemi dolgok olyas elemi ellentmondásáig jutottunk el itt vázlatos hirte
lenséggel - ne akarjuk hinni, hogy „azonnali rámutatással”! ez inkább a bőséges ta
lálgatás utáni újabb tanácstalanságból kitörni igyekvő szándék, mely a további öszszetettséget akkor vállalhatja, ha, nem kicsinyes fontolásból akarván ezt, olyasmit
érezhet, hogy az eddigiekkel legalább azért jutott mégis valamire - , oly elem i ellent
mondások létrehozóinak ismerhettük fel, nem adatszerűén bizonyított hitellel azt,
ami például a versnél és a versben elemi dolog, hogy az absztrakciótól ism ét távol ke
rülő élet, az, ahogyan lenni kényszerülünk „még legjobb jegyünkben is”, legalább lét
jogosnak látszik: létjogosnak, mint részvét, de nem önsajnálat s nem is az imént em
lített kitörni igyekvés szüksége. Túlnan tehát azon, hogy szó, szó, szó; hogy „látszik”.I.
II. A Vérmező. - Miért a Vérmező? 1956-ban, vagy 1957-ben, vagy 1958-ban, de nem
később... Az a „táj”. Endresz György tér, valahogy így hívták, a Déli környékén. A Kék
golyó utca. Mi is a pontos helyesírása? S miért járok mostanában szinte napra nap ar
ra? Mikor a napverte ház-sor tövét merő kiszolgáltatottságnak, kényelmetlenség-va
lódiságnak érzem? Mikor már eszembe se jut, úgy tízből kilencszer, hogy ez volt az a
ház, itt volt a lakás, ahol, például, Ottlik Gézával együtt s először hallhattuk a frissen
készült Rilke-fordításokat. Felolvasva Nemes Nagy Ágnes által. Hogy például: „Mert
akkor szál tisztán a húr, / ha némaság kiséri mélyen, / mikor a hang mögé zenétien, / vér-lüktetésü nesz simul; / 5 riadt és esztelen a század, / ha hivsága mögött nem állhat / valami mozdu
latlanul." De ezt tudom; de aztán ez úgy jön bennem elő, hogy külön a sorokat elmon
dani se kell - erre próbáltam utalni az iménti kis végződésben; a gyönge part omlá
sa után: hogy nem egyediség, de rész-ennyi-se, szerep-se, amivé az elem i dologként
meghatározólagos versdarab válik bennünk. Nem hasonlat tárgya se; hogy bennma
radt golyó, repesz; még azt sem érzem, hogy életem mélyrétegéről lenne szó, mint
Ottlik kikezdhetetlen érvénnyel mondja. Az a Rilke-felolvasás, mit lehet tenni, elemi
meghatározóm lett. Ám akkor már olyanná - ilyenné - is határozott (meg); érzéke
lésem , önérzékelésem megint a kimondhatatlanba csúszott vissza, mint Albert Lang
lois clochard-é, e képzetes alaké egy képzetes szisztémából - egy filmből?! —, mely elem iséggé vált a számomra, feldolgozott tárggyá, már kimondatlanba átcsúszott hason
lattá, de nem réteggé, nem anyaggá - ilyenné határozott (meg) „aztán” a magányos
hazamenés a Vérmezőn át, a társaság hátrahagyása - stb., Kafka - , így járok erre
most napra nap, miközben a „neon-plakát néz mozdulatlan", eltűnt a „fölülről látni ezt az
udvart" kezdetű versbéli „apró, öt ház”, ahová a Rilke-felolvasás lakásából kilátni lehe-
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tett, el, mint egy kép, „mely távlatába, / mint a múlt... mely önmagába, / bárhonnan nézed,
visszaránt”. A Vérmezőből is kiesett az a kép, mert nincs, nem él már valós tárgya,
ahogy csaknem huszonöt évvel később ott megyek, s egy lesántult - mert egy-lábahíjas - kalitkát viszek haza egy vak madárnak, aki hozzánk kerülni fog. Ma az ő lelőhe
lyétől indulok így szinte napra nap, végig a Németvölgyi úton, le a Kék golyó utcán,
vagy hol, s tovább. Nézem a Vérmezőt, s - Szép Ernő! - „emlékszem emlékszem nem tu
dom mire". Ez az öt szó kifejezi a pontosság-helyzetet, amibe az elemi dolgok, ha versek,
kerülnek. Például ha versek. „Járnak az utcán karcsú, roppant, / négy-emeletnyi angyalok. /
S mint egy folyó a mozivászon / lapján, úgy úsznak át a házon." Albert Langlois elúszó
uszály-nézésekor ez vajon eszembe jutott? Közel harminc éve megint csak? Van-e,
hogy hitellel „emlékezhetem” egyáltalán? Van-e mire? De hát van, van, két dolog is
előtolul itt. Az egyik a régebbi itt-hallott-felolvasás élmény. „Irgalmazz, Istenem! Én
nem hiszek Tebenned, / Csak nincs kivel szót váltanom. / S lám, máris megadod azt a végső ke
gyelmet, / Hogy legalább imádkozom. ”József Attila után - e tárgyban - szervesen követ
kezett el számomra, hogy e dolgokat olvashattam fel magamnak. Aztán a későbbi,
megint a nagy szereposztásban; ott: „Ez volt az asztal. Lapja, lába. / Ez volt a drót. Ez volt
a lámpa. / Pohár is volt mellette. Itt van. / Ez volt a víz. És ebből ittam.” A visszajáró. „ É s
kinéztem az ablakon...” A vak madár, aki a lába-híja-kalitkában hozzánk kerül egy dél
után. Utaim, manapság, napra nap, ahogy - ő már nem él; de ez nem megrázó él
mény, ez elemi dolog, több a megrázkódtatásnál; a „kivédett” szót is akkoriban tanul
tam, Ottliktól, Nemes Nagytól, Pilinszkytől, Mészöly Miklóstól; s most ehhez miféle
további tanulság, a magamé? Hogy még ennyi fogalmiságot se... nem harcosan ne,
nem bármi „ellen” így, de csak elemien, csak... s közbevágódik a visszajáró sorai kö
zé ez, szintén N. N. A.: „élni lélegzettelen / ...élni étien, egyedül...”, mintha a clochard-nak
idéznék fel mindazt, ami ő volt, s bólogat, jótakarva, de nem tud emlékezni arra, va
lami fő-rázkódtatástól ez nem megy épp, talán sosem fog menni... mik is a visszajáró-emlékek? Dehogy emlékek; elemi dolgok, ilyenek a jelen-helyzetbeliségek, hogy
„most széklábak között lakom...”. S ha úgy tetszik, hát persze: „minden tárgynak térdéig
érek...’’. Mindjárt jön a madármotívum, szervesen ide fog illeni. De előbb valamit meg
értek, mint aki félig-azért-tudja, mire is emlékszik, hogyan járok erre én - s persze,
József Attila és Nemes Nagy Ágnes mellett Kosztolányi is megalapozta mindezt, „ál
landósította” a változót: „New York...” S ott: „Mitjárok erre még? Azok már mind alusznak,
/kik álmosak voltak és valaha egy széken/ nyugodtak, kisdedek az isten kebelében...” És bár, ne
tán, már „mindenki unja”, hadd mondom el: Ném ó halott, Szpéró halott, Éliás ha
lott, Svunics és Tili halott, Pipi Néni, a Németvölgyi út és a Vérmező vak madara ha
lott, Böbe halott, Poszi halott, Éliás halott... Hanem erre meg ott van minden világirodalmi és históriai példa, hogyan is legyen hát velünk és a (Genet-nél akár) halottainkkal... de a visszajáró-képhez ez elvezet megint, az elemi dolog nem hagy szer
vességen kívül, ha már nem tudom, mire emlékszem, ha már fogalmakban fogalmaz
ni nem hiszek (magam esetén nem! ahogy Hemingway őrnagya a rehabilitációs in
tézetben, „idegen hazában”; ahogy példásan és minden egyéb dolgán összeomolva,
onnét visszatérülve, csinálja az épség-hozó, szükségesnek nevezett modern-technikai
mozgásokat, végzi a cselekvést, s komolysággal feleli, mikor az orvos bizakodón és
bátorítón kérdezi meg, hogy ugye hisz már ebben: „Nem”), az elemi dolog egynek
tart meg, egységesnek a megnevezhetetlen állagomban, vagyis a pontos, élni-csaklélegzettelen-akár állagomban, de a gondolati ezen-túliban, a már-közülük-visszanem-térítőben: „Akkor vállal vágtam a térnek”, mondja a visszajáró. Hát ez a vállal ne-
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kivágás: ez esetleg a házak alatti álló-forró levegőn, autók és koszvadtságok között,
intézendők kényszeredettségei és nekilendülései közepette stb. nem ilyen tisztázott,
nem ilyen eszmei-eszményi. De mi is volt? Az emlékszem-emlékszem-nem-tudommire állapotban nagyon jó, ha mások emlékeit tudhatjuk - vagy nem is. „Másokét”
nem. Az elem i dolog emlékeit lehet jól tudnunk ilyen-állapotlag, ezek jönnek szerves
bővítőinkként. „S mennyi madár volt...”A névsor! S hogy ez a szerves, ez az élőkkel va
ló együttlét lett, ennek való visszajárásra-odaadás. Mert az azért - volt. „Mennyi tér. /
Mint egy szélfújta lángfüzér / szirmai, tépve és lobogva / szálltak, rajokban sustorogva, / egy
dobbanással szerterántva, / mintha egy szív madár-szilánkra / pattanna szét, repülne szét —/ ez
volt a tűz. Ez volt az ég.”

III. Homály és fáradalom. - Sár és hó Ottliknál stb. Aztán adódott ez a pár Rilke-sor,
később, nekem is, arról, hogy „ők virulni akarnak... s virulni szép, mi inkább érlelődünk,
és ez homályt jelent és fáradalmat”. Nem merem tördelni sem, nincs előttem az eredeti
szöveg. Emlékszem, emlékszem... Ez Philip Larkin verscíme is, Nemes Nagy Ágnes
fordítása szintén, s itt van az az „At Anglián, szokatlan vonalon / Utazva egyszer újévi hi
degben. .. ” kezdetű szakasz, melynek a „Jé, Coventry!” felkiáltás a vége, az „itt születtem".
S a legvége az, hogy mindenféle hiba talán nem a hely hibája: „Semmi s minden bárhol
történhetik.” Az elemi dolog túl-elemiségében-tartása, általunk, ha ugyan itt van ily
minket felmenteni nem mentő túlság-fogalom, ez eredményezi, hogy túl-jellegesre
sosem fogalmaztam e fogalomkört, megvártam mintegy, míg Albert Langlois clo
chard lesz belőlem, emlékszem-emlékszem-nem-tudom-mire pontosságú, és az elemi
dolog konkrétumával együtt élő gyakorlati személy. Gyakorlatomban ezzel együtt élő
- tehát a gyakorlatiságot kontrázó -, az elemiségben és evidenciában az út gyakorlatát
ki nem hagyó, tehát semmiféle „fogadó”, célpont, betérő véglegességét el nem foga
dó... visszajáró. „Elmegyek. A padlólapot/ ujjal érintgetném, ha tudnám. /Alacsony léghuzat,
az utcán / húzódom. Nem vagyok. ” A vak veréb is ott „húzódott”, valami utcán, mit tehe
tett mást, hogyan volt az vele? Már elment téreinkből, akkor ennek nem az emlékszem-emlékszem-valósága van-e? Az elemi dolog elemiségének ezek a korszakai, ez
az „idő-tényezője”. Ezért olyan egységes. Az, ami elevenek-és-holtak, de nem „ők”az. Persze, „a Vérmezőnek” megvolt szintén egy régebbi N. N. Á-képe a számomra.
Merőben a magányos hazatérés miatt, gondolom. J egyzetek a félelemről, ez volt
a vers. „És bent a tulipán-csokor.” Ez egy sornyi versszak benne, ráadásul nem is akár
mi helyén a költeménynek. Hanem csillag alatt, elválasztásra következően, de már
nem olyas bevezetésként, hogy további részletezést a majdani emlékezés anyagbőví
téséhez várnánk - elfogadva a vers elemiségét, azzal, hogy mintha, riadva ismétlem
a kifejezést, „egész világ” lenne, vagy nem-birtokunk-egész-világ helyett valami
„mégis” így - , nem, itt már összegezésnek kell jönnie, s akkor jön a tulipán-csokor.
Ezt nem is olyan önkényesen „látom ki” a Vérmezőre. Mert mi van a szakaszban, s
van, m ielőtt az a „nincs-kivel-szót-váltanom”-megszólított szólíttatna itt is újra? Ez:
„M int kit a vihar szembe-kap...” Tehát a pontosságot hasonítottam magamba át, a ké
pét, s ha mást az elemi-dolog-mivoltról nem mondhatnék is, ez tisztázza állításom fel
tehető igazságtartalmát, s hogy „legitim”, ha beszélek effélékről. Tehát: „oly csapzottak, oly borzasak, / széltépte, lázas hírnökök, / dadogják testbe-öltözött / híradásuk zilált sza
vát...”. Vagyis ez jókora térben van. A tulipán-csokor mégolyán, előképként, mint mi
kor a szív szétpattan madár-szilánkra. Vagy a madaraink léte, az övék, akik megvan
nak m ég élve, meg akik holtuk után vannak meg, meg a napra nap járások együtte
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se, miféle kéz által összefogva vajon, ha nem az elemi dolog képzete által, s a vers
nem az emlékszem-emlékszem-nem-tudom-mire állapota-e egyebek között, nem a
túl-fogaimiság nekem-így-hiteles, történetesen nekem és most és itt így szerves ele
mi-kívánalma, másképp-nem-lehetje, hogy e kivédés-kori, első-rilkeiség-hallása-kori‘ fogalmakhoz visszajárhassak egy pillanatra, vers-lehetőség, vers-elemi-dolog-lét
bennem, madaraim és halottaim és járkálásaim és napra napjaim nem tulipán-cso
kor képek-e? De hát a közel-kérdés izgat jobban, s keresem a versben azt, amire va
lós választ adhatok, nem úgy, mint az iméntiekre, melyek inkább a nincs-kivel-szót...
megtestesülései. Itt van, amit keresek, a csillag fölött, valamivel följebb csak: „A park
mezőben odatűzve / még lombtalan csemete-fák...” Hát ezekre a fákra emlékszem én itt.
S a hely konkrétan a Vérmező, vagy nagyon valószínűen az. Aztán: egy kép, de hang
alakú inkább, ezt, a rímet, viszonylag gyakran elmondtam magamban, évtizedek so
rán, a csemete-fákra, szép, tudatos keresettséggel, megkeresettséggel és megtaláltsággal áll ott: „Emeli a szemet az ág...” Két dolog még itt, hirtelen feltolulva. Két Ril
ke-vers. Az egyik: A MAGÁNYOS. Benne: „Mint ki idegen óceánra kelt, / olyan vagyok az
örök itt-lakóknak; / telt napjaik asztalra halmozódnak, / de nékem már a távol tája telt. // Ar
comba ér egy más világ határa, / amely talán, akár a hold,'lakatlan; / ők egy érzést sem hagy
nak egymagára, / s lakályosan élitek lakott szavakban..." A verebeink, a zöldikék, a szénci
nege, a barátposzáta: mindez ily lakatlan, nem lakályos, nem kilakott tér volt, ha tér;
és a valós térhez is eljutottam általuk, s pedig úgy, hogy ez már túlzó hasonlat. De a
napra-nap-járás „magyarázatához”; már ha a magyarázat igénye szintén nem túlzó,
vagy ha szélső tartományában lelhető épp, e túlzásnak, mint ahogy minden túlzásnak
ott lelhető, valami átlag-rétege is, hitelessége folytán épp, hiszen nem világból kisza
kadt, hanem érintkező: nos, lám, a Szép Ernő-emlékszem, a Philip Larkin-emlékszem, az „idegen hazában”-nem-hiszem, a clochard-nem-emlékszem mind egy tuli
pán-csokor, egy madár-szilánkra-szétszakadás, és szélső burka, ha e kép nem robbant
ja szét zavarrá eleve az ily burok-képzetet, ott vannak a mégis-valós-tucatnyi-utcák,
a mégis-vérmezői-esték, a mégis-napra-napok, a látszólag-esetlegek. Vagy a visszajá
ró mégis-konkrét-emlékei. S miért is ne? Ettől még nem lakunk lakályosan lakott sza
vakban! Ráadásul, itta tulipán-madár pároshoz egy ilyen magányos-visszajáró együt
tes: „A tárgyakon, melyekkel visszatértem, / a furcsa lényeg itt is átragyog / ők otthonukban
messze, állatok, / itt lélegzetük elfojtja a szégyen.” De az az ugyancsak ott, akkor, Ottlikkal
együtt hallott vers, a TOVÁBB, Rilkéé megint csak, szintén ide-vág (szét): „És létem mé
lye fölzúg újra bennem, / minthogyha tágabb volna partja, tágabb. / Mind rokonabbak vélem
már a tárgyak, / s mind tapadóbb a kép a két szememben. ” Nem is ezért idézném még, ezért
nem, hanem: „Bizalmasom lett a Nevezhetetlen..." Ez sem! Ez most, itt, épp - mintha túlság lenne. Ezt a clochard nem mondaná: ő sem, a háború utáni romterep Párizsban,
a külvárosi szeméttelepen gyűjtögetve a papírkivágásokat, hogy ezekkel kedvesked
jék legalább azoknak, akiket nem tud elkényeztetni, megnyugtatni stb. azzal, hogy
emlékezne arra, amire nem emlékezik a fő-rázkódtatás miatt... de ezek a papírok van
nak, ezek „szentek”, ezekben a képekben - kocsik, népség, ablakok, színek, girlan
dok, repülőgépszárnyak, macskakövek - ott van sok minden, a járás napra nap... Föl
kel, jár... ezt feleli, mikor megkérdezik, mit csinál egy ilyen fő-rázkódtatás után, ma
gához térve a nagy napfényben... Mi minden telt el, idő... Németvölgyi út, Vérmező
még Ottlik regényét olvasva esőben, 1959... és most a még derékül élők, itt a köze
lemben, s egyáltalán nem „másutt” állatok ők, nem állatok és nem is tárgyak; de nem
is jelképek, nagy fogalmakkal se nevezhetők. De épp ezért: nem akarhatok mást se meg
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nevezni, nevezgetni nem akarhatok, ha... ha, ugye, őket nem lehet. Ha elemi dologgá az vált,
ami így nevezhetetlen, illetve, ha így nevezhető csak, homállyal és fáradalommal, lát
szólag másról beszélve, de ez valóban a leginkább az, amiről beszélni kell nekem, ami
ről beszélnem kell, csak épp ez az objektivitása: hogy mire is emlékszem? S ez nem
„a lecke megjegyzése”, például Ottlik regényéé, s oly egyszerűen - és olcsón —sem
intézhető el, hogy ez annak a regénynek, a Vérmező magányának kétszer is, három
szor is az újramegjelenése (mert a Rilke-versek utáni és az Ottlik regényével való
után, ne feledjük, ott a lába-híja kalitkás járat, s most lassan ki fog alakulni talán a
negyedik lehetőség) (lassan átfordul egy kis korszak, egy korocska, egy apró kor; fo
gadjuk el ilyen plasztikusnak), hanem lassan átfordul egy apró korszakocska, és ezek
a dolgok megmaradnak. A vers elemi dolog, mely megneveződött. Ahogy a m egne
vezés bennünk „él”, már visszaváltása a megnevezhetetlenbe. Minél hitelesebben él
így bennünk az elemi dolog, annál tűróképesebb a magunk által átváltott-korba-került, eleve meglévő mai elemiség, hogy elfogadjuk a kész szöveget: de csak a vers-elemiséggel-hiteles kész-szöveget fogadhatja el a megváltozó korocska hitelességkedve.
Csak így lehet újra a Vérmezőn menni, például. Vagy így nem tolul „agyon” az
agyunkban, tolul rá, agyontoriasztva a tiszta emlékszem-emlékszem állapotát m in
denféle művi név. Nem kell ezeknek tolulniok. Hiszen az ÍG Y L E T T Ü N K ... címkezdetű
versben ilyesmi van épp: „így lettünk révült hegedűsök, / kik ajtóhoz lopóznak, onnét / figyel
ve, nem les-é a szomszéd, / amíg imájuk szétcsapong, / akik, míg minden szerteszéled, /halk estharangszónál zenélnek, / s daluk mögött, mely messzecsengő / (mint szökőkút mögött az erdő) / a
hangszer barna öble zsong.” Barna öböl a nem-tudom-mire, és a semmi-s-minden, és a
napra nap szétjárás... a már madárszilánkká sem szakadás, tulipáncsokorként el nem
robbanás. De...! Homály és fáradalom, azért. „Mert akkor szól tisztán a húr”, olvasta N.
N. A., s bizonnyal nem pontosan arra a hangjára emlékszem, mégis...! „ha némaság ki
séri mélyen, / mikor a hang mögé zenétien, / vér-lüktetésű nesz simul; / s riadt és esztelen a szá
zad”, ebbe most is beleborzongunk, ugye? vagy én, csak én, a korocska kevés kimond
ható többes számot ismer, ha tűr is többet, „ha hívsága mögött nem állhat / valami moz
dulatlanul”. És bárki lehet Hemingway őrnagya, s lehetek én is az ő orvosa, aki ezzel
azt kérdezné, hogy akkor-hát-hiszi-ugye-hogy meggyógyul, és nekem is mondhatja,
erre is bárki, hogy „nem”. Hanem hát talán ennyi bizonyos: nem azért mondtam,
mintha bárkinél az elemi dolog ily hatásában hinnék. Ez a „visszajáró” útja volt csak,
mielőtt bárhol „érkezett” lehetne. Mielőtt, már ha fog, ha bármiről nekifoghatna
szólni.
Ö S S Z E H A S O N L ÍT Á S O K
Nemes Nagy Ágnes ESTE-elemzése (ahol a taglalt költeményt ráadásul „tó vers”-ne к
is nevezi, joggal, a fordító, s hangsúlyozza, hogy a mü„nem is a híres Rilke”- \ onulat da
rabja, mondjuk így) mintegy a nyugodt, a - szavát idézzük-„fondorlatos" hatású plaszticitás példájához híven, összehasonlításokkal egészíti meg az értéken túli létérzet-ítéletsort, mellyel tárgyát közelíti, körüljárja, a lehetetlent kísértve is, végső soron, m eg
határozza. Érdemes felidézni Rilkére hozható - hozott - hasonlatainak sorából pél
dául ilyesmiket: „Ez a kis vers... oly egyenletesen halad, mint az óriás-repülőgépek: nem érez
zük a sebességét.” Amiképpen egyértelmű a megállapítás igazságtartalma korábban,
hogy „Rilke-hangnemben már régóta nem lehet írni”, a Rilkére hozott hasonlatok is m eg
haladva őrzik annak a telibe talált plaszticitásnak a szellemét. Osztatlanságot mégha-
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ladva, de szét nem bomolva. Jelentős tárgyakat lelvén egybevetés-alapul, ám szokatlanságukkal mellbevágókat, vagyis a harmóniaérzet kiváltása ellenére is nyugtalaní
tókat, némiképp irritálókat. Nem mintha az Este alaphasonlata, a lényünkben egyanyagú csillag-lét és kő-lét váltakozása, oda-vissza bomlásfolyamata, sőt, fizikán-kémián túli azonossága és megmaradni-nem-tudása, kiszolgáltatottságunk értéknek és
vakulásnak-tompulásnak, nem mintha ez okvetlenül a tartalmi széphangzás ékesség
produktuma lenne, megnyugtató, elzsongító. Ellenkezőleg; nyugtalanító felismerés
ez. S mégis, amit Nemes Nagy Ágnes a Rilke-hűséggel valódi korszerűséggé emel,
más, mintáz alapkép. Nemcsak a repülőgépféle hasonlatok okán. De ahogy Rilke-jegyű szellemjelenségre, mai korunk embereként, rálátni bír; s amiképpen a műfordí
tói végteljesítmény megalapozója a szemlélet, a belső rangrokonság, ugyanígy majd
nem: a műfordítói teljesítmény a maiságszemlélet plasztikus teljét erősíti, az esszéis
ta vívmánysorát.
Hasonlata még, íme - ahogy Rilke nála „almafa” lehet, bennünk s általunk termő,
mégis független létező, természeti lénység hogy a rilkei rímek úgy pottyannak le,
mint newtoni almák. Aztán: kozmikus dobostortának nevezi (Nemes Nagy Ágnes) „az
emberi tudat sféltudat számtalan rétegé”-t. Vagy a legirodalmibb egybevetés: hogy nyelvterületének költői olyasképp menekülnek Rilkétől, ahogy mi „például a Kosztolányihangtól”. Teljesség, de vagy az arányítás elemei, vagy a szemléleti sík révén megbon
tott egész; s ha bármi „nulla-pont” lehet Rilke teljesítménye, etalonjelleg így, az a fo
galmazási mód, melyet az esszé itt s másutt Nemes Nagy Ágnes keze nyomán meg
valósít, mai igényeink maradandóságrétegét teszik, úgy vélhető, hosszú időre visszaigazolódottá a teljesség-lehetőség semmi hamis megnyugvást nem kínáló változata
által, mely is a zaklatottabb vizsgálati mód, stílus - vagy „elrendelés” - nélkülözhe
tetlen, szakma-becsületét eredendően biztosító komplementere. Összehasonlításkörbe illeszthető az is, hogy a Nemes Nagy Ágnes-féle végső mai magyar nyelvű
esszéplaszticitás - mert az ő példája a szélső értékek eszményije - épp Rilke tárgyá
ban a legtétovább, méltányosság miatt, szólalásának tiszta kicsengését kereső, min
den igazságtalanságot lehántani kívánó tudásvágya okán; mert Rilke példája annyi
ban is összehasonlítás, „ellentét alapja”, mely végsőség-túlzásai ellenére (e költészeté
ellenére) mindegyre az önképzés kényszerét hozza reánk, a fordítói nehéz-út-járás
megfelelőjeként. Rilke a leglezártabb költészeti hang minden képzelhetők közül - s
egyre hasonlatként hallatszik mégis. Mégis? Vagy épp ezért. S a Rilke-verseken belül
is felismerszik efféle; és Nemes Nagy Ágnes igen közel ér kimondásához. Megköze
lítés reményével bár, mégis, ha csak így is, megpróbáljuk kimondani: a kisebb Rilke versek sokaságában is olyan végkicsengés, végkikoccanás, súrlódás, ütközés, fogalmi
végérvény van aztán jelen, hogy a megvalósítás eszközei általában minden megvaló
sító-eszköz, minden kifejtés-kényszer, kidolgozás, feltétel elemi gyarlóságára mutat
nak rá: persze, önmaguk magas szintjén; hanem azért csak egyre ilyenre. A végsőkig
csigázott rilkei igény, mely hirtelen felcsapva teljességgel, kikezdhetetlen tökéllyel és
mindenkori elemiséggel meg is valósul, önmagához képest gyakran - igen gyakran
- mutatja viszonylag megtörtebbnek, igényesen fejlesztettnek, eszközeibe kénytele
nül belenyugvónak magát a Rilke-verset mint csúcsához vezető folyamatot. Az egyen
letes haladás kétségtelen; akár az óriás-repülőké. De ahogy az Este első két sora kény
szerűen igen korhoz kötött, nagyon kevéssé újszerű, sőt... és a mégis, mindenek elle
nére klasszicizálttá váló egyenletesség-elérés, tehát a kidolgozás, ismételjük, mintha
önmaga is a rilkei „ellentét alapja ”volna, önmagát nem haladja meg. A műfordítói tel-
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jesítm ényt alapvetően határozza meg ez a körülmény. Hogy körülményeskedővé vá
lik épp ennek hatalma folytán, ezen belül önmaga könnyedségét érheti el, a vers vég
ső értékét előkészítheti, ám odáig fel nem érhet addig, s a Rilke-vers műfordításának
sikere épp a ritka levegőjű, persze, nem ritka végkifejletek, „csattanók” stb. honosí
tásának megközelítő-egyenérték sikerén vagy kudarcán múlik. Elégedjünk meg
annyival, egyelőre, hogy Nem es Nagy Ágnes a felvezetéseket megannyi kényszeren
át szinte maximális sikerrel oldja meg, a verslényeg-sorok fordítása pedig, a megújí
tott jegyű belső rokonság folytán is, nagyon erős eredendőséggel, evidenciával szól;
s ezt ama szigor jegyében mondhatjuk, melyet Nemes Nagy Ágnes maga gyakorol a
rilkei rímbokrokról oly szót ejtvén, hogy Kosztolányi „készségét" kellene párosítani
fordításuk során Szabó Lőrinc „kemény makacsságával”, s mintegy „sziklára telepíteni”
őket. Nyilvánvaló, hogy a nyelvi megismétlés a szellemi hűség őrzése ellenére is, épp
a fizikai valóság - mondjuk megint: a nyelvi evidencia - változása, megkeresendősége miatt más és más rétegűvé válhat, mint az eredeti mélység. Hanem itt, s Nemes
Nagy Ágnes fordításainak ez is sajátja, pontosan a felvezető szakasz fokozott szerves
sége, nem lanyhuló igénye az, amely egyenletességet teremt, s az előszökkenés ezért
sosem hozhat csalódást: megszoktuk, hogy a „magyar-Rilke” hangja a küzdelemé. Ám
alighanem —sőt, bizonyosan —minden „fordított Rilke” hangja az. Az Így L E T T Ü N K ...
—a „valami mozdulatlanul”verse —az egyik legkiemelkedőbb példa erre; a magyar versfordítás egyik csúcsteljesítménye, de a két kézen számlálhatok közt. S mégis: merő
ben két elemű. Akár az ESTE, itt is életképszerű bevezetővel kénytelen indulni a Rilke-eredeti, hogy azután már, persze, letaglózzon minket duplázott lényegmondásá
val. Mely önmagán belül is hasonlat. A relativitás plasztikuma, sőt, a viszonylatrend
szer mint körüljárhatóság: ez is Rilke-sajátság. S nem teszi boldogabbá a fordítót, épp
a fizikai evidencia nyelvbe-ágyazottsága, nyelvből-tört mivolta okán. A Rilke-vers
alaphangja már a megkeresett természetességé, a súlyos simaságé, a könnyedség bel
ső hiányáé. S akkor ezt m ég egy fordulattal megtoldani: az idegen nyelv tényével...
A kényszerűség hasonlata a Rilke-fordítás, és a megengedhető minőség csak az ígyis-természetes lehet; ahogy Nemes Nagy Ágnesnál oly túlnyomó-sokszor ki is alakul.
Menthetetlenül mindig hasonlattörténetként. A Rilke-vers nagy ereje először a vele
végzett műveletre hat.
„Nem mondhatnám, hogy valaha is tanulmányoztam volna Rilkét..." Egyik első mondata
ez a már említett RíL K E -A L M A F Á - nak. S vajon, kérdezzük akkor - kérdezem e kérdés
alapjául -, s figyelmezve az est-vers egyik rímkérdésének említésére a másik tanul
mányban, e rímkérdés műhelybéli történetének hátterére, hogy ti. miféle fontolások
alapján választhatná, veti el végül a műfordító a túlság kínálkozó, Rilkéhez álság-nagyon illő magyar rímlehetőséget stb., valamint ha - megint e sorok írójaként visszagondolok arra a heveny élményre, melyet az Ottlik jelenlétében, fiatalságom
ban igencsak, a műfordító által felolvasott Rilke-magyarítások hoztak nekem: meg
kell gondolnom, s azt hiszem, meg is gondolhatjuk, egy bizonyos rétegmélységben 1. Nem es Nagy Ágnes szavát - mennyiben jogosult a műhelyfeltárás helyett hagyo
mányos, vagy nálunk alapjában hagyománytalan, megteremtendő, legalábbis to
vábbhonosítandó, gyakorítandó műfordítás-elemzést végezni. Az elébbiekben kísér
letet tettem - volna, mindenesetre - arra, hogy általánosságban jellemezzem a Rilke-munkakapcsolatot, m ely eleve fennállhat, s amelyet Nemes Nagy Ágnes Rilke leglegitimebb magyar nyelvű fordítójaként kialakíthatott. Am hadd emlékeztessek egy
napjainkbéli koan-megfogalmazásra: „segíts mindennek / olyannak lennie mint / amilyen
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úgyis". Fodor Ákosnak ez a közelítése telitaláló a műfordításra, vagyis annak lehetet
lenére. S Rilke esetében az „amilyen úgyis” segítlietése a csillag-és-kő váltakozást!
nyelvi evidencia okán majdnem leheteüen. Ezért jó hasonlat erre Nemes Nagy Ág
nes almafa-dolgozatából az alábbi élménybeszámoló: „Csak olvastam, csak fordítottam"
- mármint Rilkét -, „csak együtt töltöttem vele néhány évtizedet. Szorgalmas csodálkozásai
mat közlöm tehát, így próbálva megrajzolni néhány vonását... vetületét saját... Rilke-képemnek. ”
Amit ez a dolgozat próbál itt, nem is a Rilke-kép, de nem is Nemes Nagy Ágnes-kép
ily rajzolása. Valami képé inkább, hogy a költészeti plaszticitás lehetőségei valami fel
nem adott jegyben, folyamatosságként hol is tarthatnak az élmény számára. S itt, bár
munkánk első részében nem gondoltunk erre külön, hadd említsem: az almafaesszének van erre vonatkozó passzusa, közeli, íme: „Rilke-képem... voltaképp... az időben
terül el, és nem a papíron.” Örömmel olvasom ezt, mert 1966-ban, Ottlik-dolgozatot
próbálva, a Hajnali HÁZTETŐK-ről, e sorok írója még vitába keveredett mestereivel,
ha csak pillanatokra is, hogy az irodalmi mű vonatkozáshitele - a reflexióban - nem
vetülhet ki a reflektáló élményvilágába, vagyis pl. nem lehet a Svábhegyről látszó Va
sas-pálya, ahová Ottlikkal atlétikanézőbejárt, nem lehet egy útkanyar, fáival és dél
utánjával stb. hitelesség-mása annak a tanulságnak, amit a Hajnali... szerzője a világ
megkerülhetetlenjének nevez végső soron, minden emberi történés melletteseként,
alapvetőbbjeként-ahogyan Heimito von Doderer a STRUDLHOF-LÉPCSŐ mikroelem
nagyregényében az emberi történést és szereplőgárdát kimondottan lejjebb lévőként
láttatja, mint a szinteket összekötő lépcsőt magát, mondhatni, a legtöbbet érő, az iga
zi szereplő: a lépcső. S ez igencsak rilkei lépcső, ez a Strudlhof, és Ottlik regényírói
hitét is alapvetően határozta meg a Rilke-felfogás, amiképpen az idézett koan is ar
ról szól itt, hogy bár Rilke módjára írni ma nem lehet —s legjava örökösei nem is ten
nének ilyet -, de maximalitásigénye, az a lassú óriásrepülő-átmenetezés, egészen
Mándyig ott van, prózában is, és Ottliknál meg Nemes Nagy Ágnesnál feltétlenül, so
káig, s a Pilinszky által megkezdett változtatás ennek a rilkei eszménynek a távolabb
ra tartása volt, forma szerinti, innen nézhető lényegében. Vagyis arról szól itt az idézettkoan, hogy pl. Nemes Nagy Ágnes költői életművében van ott maradéktalan hi
tellel elemezhetően a Rilke-világ „váltása”, fokozatisága, vízjele, almafa-lényege,
vagyis termése a törzs szerint, s nem konkrét alakjában, nem esetlegesen - s a mű
fordításelemzés Rilkénk esetében csak a „lépcsőjárással”, az útkanyarral, a lelátással,
a versen kívüli egzisztálva feldolgozott világ-maradványokkal együtt képzelhető. Ma
gának a műfordítónak volna tehát tennivalója itt, alighanem morzsákig menően - s
miután mindent elmondott, a sorok áttörésének lehetőjéről és lehetetlenéről (kőből
csillagba törni át, mert a fordítandó, a feladattá váló csillag-versanyag a munkafolya
matban: maga a kő-mivolt, s a megcélzott eredmény csillaganyag-féle csak), azután
következhet filológiai hitellel a két nyelvet „összevető” elemzés. De akkor: valóban
indokoltan: a Rilke-almafáról.
Hadd idézzük sarkalatos állítását, melyet e dolgozat is alapfelfogásának vall evi
densen: „Rilke müve kiváló példatára és ugyanakkor egyik ebó felbukkanása annak a verstí
pusnak, amelyben a vers úgynevezett mondanivalóját nem lehet vagy alig lehet elválasztani a
vers szövegétől.” Ahol nem lehet egy szóval - vagy akár sok szóval - , idézzük tovább,
„telibe találni, hogy miről szól a vers...”. És itt nemcsak arról van szó, hogy a „világban ho
nosabb” érzelmi és létezési belsőrétegeink mellett és felett „a tudat határain v á g azon
b túl bolyongó, gazdátlan, de nagon b érzékelt emóciókat" építi bele anyagába Rilke szer
vesen - s megjegyezzük itt az Óttlik-nagyregény ily Rilke-jegyű elemét, emberi hely-
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zetünknek ugyanily kettősséghangsúlyával mint regényalkotó „lényeggel” —, a fordí
tás szempontjából, a megvalósítandó magyar vers mibenlétét illetően a névtelensé
gek mégis-konkrét-névhez kötöttsége, a szavak árnyalatos lépcsőzetessége, az átvál
tozások anyaghozkötöttsége stb. gyakorlatilag a végsőkig nehezíti, elvben s végső
igény szerint „lehetetlenné” teszi Rilke költészetének „fordítását”. Erről hallhatott e
sorok írója azon a fiatalkora-délutánján, s az átfordíthatatlanság-elem személyiség
alkotó rétegét, tartásmeghatározóját gyakorlatilag - az elvek szerinti ellentétesség
m ögött is —magáévá hasonította, s Rilke így, mint fordítandó, a „második megismerés
sé át nem változtatható” (világ) alapképe lett a számára. Ha a műfordítást - olykor ma
már henyének látszó módon - legnemzetibb műfajunknak volt szokás nevezni, itt a
legegzisztenciálisabb műnem meghatározását kapja, az egzisztálási lehetetlen kapcso
latalakjának minősül, vagyis annak a lépcsőnek, mely a mindazonáltal m eglévőt a
mindazonáltal képzetesen éltetettél, evidenssel kötné össze, de ehhez mind az elfo
gulatlan-adott anyagisága, mind az egyszeriség-evidenciája hiányzik. S hogyan is ne
volna ez így, ha a Rilke-példa, a Rilke-föladat (is) oly magasra csavarta az igény spi
rálisát. Egyszóval, akárki akármi kitűnő és megrázó és életpéldaadó fordításában is
legföljebb csak eredendőnek ható magyar versek léteznek, de a Rilke-anyag, mint
fordítandó, az egzisztenciasíkok közti kapcsolatteremtés lehetetlenjére mutat rá, s ezt
szervesen megújuló emlék-jelként, ill. a maga plaszticitásában állandóként, kizökkenthetetlenként őrzi. A Rilke-szellemiség, hogy ily henyeséget megint közelítő szó
val, veszélyes pontatlansággal, mondani merészeljük, a maga valódi, de nem a maga
létében kimerülő, nem ebből s ebben álló plaszticitást, mint mondtuk már, a paralle
lizmusok formájában kapja m eg idegen nyelven: Nemes Nagy Ágnes költészetében
és esszéművészetében, Ottlik Géza prózájában stb., a sor, tovább-nemzedékesen foly
tatható, ill. voltak ilyen zárvány-nyitvány szakaszok irodalmunkban. A műfordítás itt
a térképen nem jelölhető egyéni átjárás; a tárgy akár földtörténeti termé
szetességének, eseményének, alakítóerejének is nevezhetjük - ellentétben a Weöres
Sándor által dolog-egyenértékű maximalizmussal kifejezett „séta” fogalmával, mely
a földön nem hagy jelet, ám a piramis rossz tréfa vele szemben, a maga percnyi-ezredév-tengésével - , az útjárás tárgya nem kopik, nem csonkolódik, a járás megadja
az „emberi” többletet. Azonban: bármennyire „Rilke” is aztán a pl. „magyar” Rilke,
ezt kellett hallanom azon a bizonyos délutánon, épp az a kettősség feleződik szegé
nyebbé, mely a névtelenség maximumát hordozta, s akkor ez, a nyelvi anyagiság stb.
okán, nagy mássága révén nem egyszerűen elváltozik, de csak-hiánytalan-állagából
kifosztódva kevesebb lesz. A magyar Rilke, szívünknek akár, megszokásunknak, élethasználatilag etc., akár „több” is le h e t- Nemes Nagy Ágnesnál sokszor így van -, mint
az elképzelhető, vagyis „mintha” magyar vers lenne, s olykor leglényegesebbünk.
Mégis, Rilke már ama rétegzet feljebb-világában helyezkedik el, ahol az egzisztenci
ális hitelesség kérdései a célszerűségnél, esztétikumnál s így tovább - fontosabbak.
Ahol valami a léte tényében áll, ha ki nem merül is; ott nem fosztható m eg semmi
től. A Rilke-almafa az értés hasonlata, a „változtasd meg élted”-é. De íratlan mivoltában,
esetleg ma még nem tudottjában, ez az „élet” úgy változtatható meg - az egyéné, és
ha megváltoztatható -, hogy elismert, evidens alkotóelemnek tartott részeknek nincs
vesztesége. Mármint a külső szem látása szerint. Más kérdés, hogy pl. e sorok írója a
Nem es Nagy Ágnes és Rilke leckéjeként kapott plaszticitás helyett épp a maradéktalanságot szívelte és testelte-lelkelte meg, s végső soron megkötötte magát ebbe(n), és
az egzisztenciaérintkezés valódiságának lehetetlenét mintegy az abszolút műfordítás
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(műfordíthatatlanság) kivetüléseként (most már azzal tulajdonképp relációtlanul is)
éli. Rilke maximalizmustanítása a „ne változtass” parancsával is szól. És minden vált,
mégis.

„NAGY-NAGY, FÖLDGOLYÓ MÉRETŰ KÉTELYEK...
A SZELÍDGESZTENYÉS SARKÁN...”
A fák kimondhatatlan tettei - hogy ezeket kell „itt” megtanulni. Éveken és évtizede
ken át tanultuk Nemes Nagy Ágnes költői tartását ilyképp (is). Épp a belülről sarjadt
plaszticitású költői világok esetében nincs „ma” - értékrendi szempontként. S m ég
is: ma ez a költészet a végső érvények egyik fenti, többi „rangtársával” egyképp-abszolútumhatáros szintjére érkezett. A fákról, persze, mulatságos „detektívregénybe illőt”
is írt Nemes Nagy Ágnes, olvasható legújabban a Szó És s z ó t l a n s á g című gyűjte
ményben, esszéinek ilyképp első kötetében. A szigligeti fáról szól ez, mely különös, a
költő számára addig sosem volt lilaságával mintha csak az emberi képzeletben, pon
tatlanságban, hiedelemben létezett volna: ő a legjobb akarattal, a legpontosabb hely
színrajzok szava alapján sem lelte. S a csattanó: egy nap alatt nyílt, egy nap alatt vi
rágzott el az a fa. Volt, igenis. Csak - ilyen volt. Megnyugtatás a nyugtalanság után.
Ez is a belülről sarjadó plaszticitás esete. Nem az ész hagymahámozó lebontogatósdija - ami szintén értékművelő - , hanem a végigjárt, aztán felszínre bukkanó tapasz
talat. Mikor a fák tetteit, kimondva, mi magunk vélnénk tudni, igaz, fa-tapasztalatok
alapján, de nem az adott fa létezés-körüljárhatóságának megfelelően. Mármint: ma
gunkról nem is mertünk volna ilyesmit „hozzágondolni”. Magukban a kint látott ilyes
tünemények semmiféle kételyünket nem ébresztik, a „világ” rendje teljes velük. De
ha bontatlannak hitt (?) egységünket, valamilyenségünket merjük kikezdeni e jelen 
ségmikénttel - már szilárdításra szorulunk. Nemes Nagy Ágnes ezt derűvel birtokol
ja, s - almafa! - kínálja is.
A M e s t e r s é g e m h e z - ki ne tudná: „Mesterségem, te gyönyörű, / ki elhiteted: fontos él
nem"; a kettősség állapotából az egyszerinek körüljárhatóságát kereső tartás, mely
azonban a belülről sarjadó plaszticitás-folyamat nélkül nem érezheti hitelesnek ma
gát, íme: „Erkölcs és rémület között / egyszerre fényben s vaksötétben’’- a „nagy, gomolyos / agy
velők”-et „állhatatlan”-naV. minősíti, oly közegben, ahol „minden vibrál és veszendő" stb.
- a jellegzetesen korai korszak végeredménylehetőségét teljes érettségben mutatja
fel. Végszót mond, melyhez azonban e dolgoknak mintegy tovább-fordítása szüksé
geltetik. S az életmű ezt bontja ki. „Rángva... de óraként”; „képzelt ütemet rovátkol”; „a
fényt / elválasztja az éjszakától”
megannyi kulcskép, kulcskifejezés. Ám centruma
mindnek: „az egy-idő...”. A kettősség, az átfordítandó a N e m a k a r o k című versben is
küzdelem a körbefoghatóságért. Ennek tárgya: maga a meglét. Persze hogy a V ia d a l
ennél konkrétabbat nyújt a mesterség eszközeiről szólva: „A két marokkal körbefoghatót, / Az állandót - a képeket szerettem; /A z elevent és mégsem elmulót..." S ez az anyag az,
ami „rezdülő... mégis rendületlen". És ha figyelünk a szótartalom s a forma kimondha
tatlan különbségére, a rilkei átváltás hű példáját látjuk. S nem tudni, a csillag-e a ren
dületlen, netán a kő rezdületlensége inkább a csillagé, s így tovább. A körbefogható
- a körbejárható, az egzisztenciálisan plasztikus - önmaga körvégtelenét is tárja, csak
épp beláthatatlanul, mert nincs teljes perspektíva. Nem es Nagy Ágnes, ha a babitsi
szentszobrok alapképét, a félig-kibontatlanságot idézzük fel hasonlatául, a maga köl-
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tészetlehetőségével azt a jelenséget példázza, mely a teljes tudást a nem teljes látha
tóságra váltja, amikor is a kép, az állandó, a körbejárható, a minden-oldalú „oltárán”
áldoz, ekképp valósítja meg a matériát, s a teljes-féle tudás és a sosem teljes látható
ság, az egyszerre-nincs-az-egész tudatállapota: ez lesz (egyik) termékeny gyötrelmé
vé. A síkon részletezett anyag stb., bármi változékonysága, képlékenysége, nem hitt
állandósága jelent is pusztulás- és tragikum-sugallatot, legalább tetszőleges pillanat
ban, tetszőleges állagvárással stb. átlátható valami magasból, van összképe. A szobor
nak, így, a körbefogható képnek: a kéz, a test etc. marad érzékelő közegként, a kép
zelet (de ez kevés itt), marad a dolog hite, marad a kimondhatatlan tettnek megfele
lő tudat (kín), az ismeret (megváltatlansága). A LOVAK És AZANGYALOK nemhiába só
hajt fohászt, világit, célra nem törőt, hogy „talán ők már nem hagynak el”. A teljes plasz
tikusságában megvalósított kép - vagy én, a cselekvésben megvalósuló én is —min
dig elhagy „minket”. Önmozgását kell magunkénak vallanunk, tettei, melyek állító
lag miéink, ellenőrizhetetlenné válnak, mindig van árnyékoldal, fogyatkozásfelület,
túl-erejű fénysík, mely csak kormos szemüvegen át nézhető. Ám a N em akarok, mint
említettük, nem a plaszticitás - végső soron - másodfokával foglalkozik, hanem a primerebbel, a megléttel, mely e fokhoz szükséges; hogy legyen miféle eleven anyagnak
körben-létűnek lennie. Ilyen egyszerű, amit erre gondolati körbejárhatósággal mon
dani kell: „Nem akarok meghalni, nem...” És, ugyanígy kiáltva, nem elfúlón, de röviden,
odavágottan, csattanva - és Rilke-evidenciával, és átfordítatlan, és egyszeri meglét
tel, azonnalival, tehát: körbejárhatósággal mégis, úgy, ahogyan ennek aztán sosem
volt más-léte, ennek a kijelentésnek, ostorcsapásnak, végletnek: „hogy élni, lélegzettelen, / hogy élni létlen, egyedül —”. S ugyanígy az Alkony : „Én szeretem az anyagot, / s gyak
rangondolok csontjaimra...” Bármi önszeretet nélkül valósul meg a lény maga-plaszticitásának verse. S jut el a belül szótaggal mért időhöz. A villám szaggatta tájban most
„csak” egy szoba „tűzzel csíkos levegő”-jén... ahol e csíkok esetleg most csak a redőnyéi;
a nem kézzelfogható világ jelei.
Vagy a TRISZTÁN... Egy hirtelen jelenés, egy hangjelenség lesz körbefoghatóvá.
így: „Mikor bejött az a veréb, / belenyilallt a tárt szobába, / a szembe-falat oldalozva / súrolta
végig feje, szárnya. / Micsoda semmi koppanás..." De micsoda teljes koppanás! A plaszti
kus formák teljessége - a madár feje, a fal szembe-mivolta... s még ki is bomlik ez, a
jelenségből önmaga apró szoborcsoportja lesz: „A gyűszű koppan így a selymen, / ahogy
fején a fa l kopog. ” S a „rángva” szó visszatér itt. A mesterségről olvastuk ezt, rángva, de
óraként osztja-egységesíti vissza-szétaz időt. Itt a madár, kint a párkányon újra, „ráng
va emelte az eget”, s nem akármekkora a méret, kivetül: „áttetsző boltozatú mellet”. A le
vont redőny légcsíksor-állapota e ködösebb folytatás, a bánaté, mely Rilke plaszticitásának is része, ám Nemes Nagy Ágnes általában sokkal kevesebbet enged belőle vé
gül a versben érvényesülni, sőt. De itt: „Azóta hallom hajnalonként, / rekedt hang, mit a
köd begöngyöl, / csatakos, csapzott még a fű, / mint szempilla az éji könnytől, /szól a veréb-hang,
testtelen, /szól vékonyan, szól tehetetlen...” A Rilke-kép: „Mert akkor szól tisztán a húr...” S a
révült hegedűsöké, magányban zenélvén, ezzel a teljesen egyenrangú, merőben önál
ló, evidens indíttatású, körüljárhatóan csak-egyszeri - a nyelv elemeiben is fogant kép a T risztán-ból tovább: „...ablakban álltam éjjel, mint a gyertya...”. Figyeljük, ahogy
a sor megrohan, ahogy a szótagok száma kettővel növekszik, a leküzdhetetlen, ele
mi, elsodró zaklatottság jeleként, tehetetlenségeként. És: „mely önmagában-tánwlyogva
megdől, / viasz-nyakát a kintibb éjbe hajtja,/és reszket és lángol a félelemtől —”. Elszakíthatatlanul a nyelvi jelenségeké ennek a sor-sorozatnak a „tartalma”, mondandója, közié-
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se. S tovább még, a visszacsatolás, a sor-rövidítés ehhez: „De később egyre nő a köd. / Nö
vő szívdobbanás-közök. ”
A vigasztalanság érzelemközpontú motívumát teszi körüljárhatóbbá a következe
tesség - a képi hűség az életműben, a folyamatosság - és a robbanásig feszülő érzékletesség. Természetes jelensége mindennek itt a motívumok rokon sorjázása, továbbbontása, átfedése; ezeknek az „eszközöknek” a megmunkáltságát nemcsak az egy
szeri-egyedi előfordulás teljessége jelenti, hanem az áthatások sora, az, hogy külön
féle versekben különféle módon s irányba válnak plasztikusabbakká. A dobbanás és
a madár, például: a „visszajáró”-versben. A képi körüljárhatóság különös elem e a stilisztikailag korántsem toposz-, metafora-értékű eszköz, az a sortagolás, mely Nenies
Nagy Agnesnak csak részben Rilkén edzett sajátja, jelentősebb részben merően a
magáé. Effélékre gondolhatunk: „Ez volt az asztal. Lapja, lába. / Ez volt a drót. Ez volt a
lámpa. / Pohár is volt mellette. Itt v a n ./E z volt a víz. És ebből ittam.” S a kötőszó hangsúly
szerepe merőben más a „megtagolt” sor második felét bevezetve, mint a hirtelen
versszakhatárt követően, az új szakaszt nyitva. Itt a metszésvonal-szerep helyett átindázó kötés a funkciója, s mintha hosszabb ívű elbeszélés következhetne: „És kinéztem
az ablakon. /É s láttam: ferdén hull a pára..." Erezzük-e a Trisztán-folytatódást kétszere
sen is? S akkor: „...nagy, égi fű z lógatja ágát / az esti rét sötét tavába, / és kinéztem az abla
kon, /é s volt szemem. Es volt karom.” Amennyi ebben „Rilke”, ugyanannyi „Beckett”.
Nagy, jelentős képződménye líránknak; ebben is, így is - körbejárható. De mivel a
képi, a vers-képi plaszticitás nem hagyatkozik önmagára, mert nincs magára hagy
va, mert az életmű más kép-elemei folytatják, egészítik stb., áll erre az esetre is a ko
rábbi megállapítás: egybe-tudás van, de elképzelhetetlen az egyszerre-látás. És ez
kezd valami többletsugárzást, előderengést kölcsönözni hosszú távra is Nemes Nagy
Ágnes vers-kapcsolatainak, a versek egymás közti összefüggésének, s mi több, egyegy darabnak is. A hajdani tér, ami eltűnt, mi is volt? A tér alap Rilke-képzet is. De
Rilkénél, minden tagoltságával együtt, a tér is maga „az” osztatlan. Rilkénél a végső,
akár az „utolérhetetlen” differenciálás is: az osztatlan egység-darabja. A Rilke-utániban már erről nem lehet szó. „Rilkéül” verset írni például így is, ezért is képtelenség.
A visszajáró ide utaló része tehát: „S mennyi madár volt. Mennyi tér. / Mint egy szélfújta
lángfüzér / szirmai, tépve és lobogva / szálltak, rajokban sustorogva, / egy dobbanással szerte
rántva, / mintha egy szív madár-szilánkra /pattanna szét, repülne szét - / e z volt a tűz. Ez volt
az ég. ” Beckett eszembe jut - ahogy az egésznek a vesztéshangulata, a vissza-nem-fordulás állapota, véglegesség, mely tovább tépi a nemlétezés-rétegeket, s közben lassúan olyan, mintha emléke volna annak, hogy valamikor mintha valóban lehetett vol
na élni, mintha lett volna, lehetne oly idő, s Beckett, ismétlem, eszembe jut, az „utol
só tekercs”-es Krapp, aki azt mondta, valamikor égett benne az a tűz, de már nem, töb
bé nem -, s erről is: „Elmegyek. A padlólapot / ujjal érintgetném, ha tudnám. / Alacsony lég
huzat, az utcán / húzódom. Nem vagyok.” Vagy ugyanígy, több évtizedből összeállva, vált
nélkülözhetetlenné, egzisztenciálisan, amit az összegyűjtött esszék első kötete ismer
tetőszövegbe is emel; s amiről sok verse is szól, érintőlegesen, Nemes Nagy Ágnesnak. A prózarészlet: „Ha este hatkor megállók a Kékgolyó utca sarkán, s látom, amint a Vár
ra egy bizonyos szögben esik a napfény széle, és a Vérmező olajfái egy bizonyos módon vetik az
árnyékot: mindig újra és újra megrendülök. Ennek az indulatnak nincsen neve. Pedig minden
ki állt egy-egy Kékgolyó utca sarkán." A KÉPEKRŐL - a viadal-vers elé rendezve most is így ír „még”: „Hogy szerettem a képeket! / Istenem, mennyire szerettem..." S mily érdemes
így elidőznie ennél a látszólag csak sóhajnyi, érzelmi-központú megnyilatkozáslehe-
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tőségnél; a vers bármi képi szilárdságánál és szigoránál is többet mond ez a közlés,
mely viszont csak efféle véglegesség és végletesség árnyékában, annak felvezetőjeként állhat ily erősen, lehet ennyire elemi töltésű „lépés”. S tovább: „...ha ott fújtattak
körülöttem, / horkoltak, ideges lovak - / Befogtam őket s rajta csak! / Hogy dobtam közibük a
gyeplőt...”. Vagy A város télen —mindjárt visszatérünk rá, ám közbevethető még az
esszékötetből a Babits-idézet a képek dolgában: „mert minden szó új korlátot teremt, / a
gondolat testének szabva formát / s e korlátok közt kígyózik a rend / lépcseje, melyen addig
másszuk ormát / új s új látásnak, mígnem messze lent / köddé mosódik minden régi korlát, / s ké
pekből összeáll a képtelen, / korlátokból korlátlan végtelen”. Ez a tájélmény - a Vérmező,
Rilke-fordítások hallása után, a képek nyelvből ki nem oldozhatóságáról értesülve;
vagy a Strudlhof-lépcső, ahol a korlát és lépcsőfoksor alatt ott a nagyregény mottó
verse, és a fordító nem emlékszik fordítására, saját szavaira, a fordítás lehetetlenét
érzi csak; vagy ahogy ez a műfaj-át-élése-egzisztenciálissá talán mégis hiteles, és a
közvetítés, harminc évnél is régebben, Nemes Nagy Ágnes és Ottlik Géza részéről az
én számomra, alapvető maradt, hiszen a Babits-versrészletről is ezt olvasom a Szó És
SZÓTLANSÁG-ban most: „Ami... a képhasználatot és a benne rejlő szándékot illeti... mottója le
hetne a híres Babits-versrészlet, mintegy előlegezve, összefoglalva mindazt, ami utána jönni
fog... ” Ä város kis szegletében fölülről látni egy udvart, „az apró, öt ház udvarát ”- mely
rég nincs meg már, csak a versben, például -, és „a kémények az esti ködnek / felelve, las
san füstölögnek”. Vagy: „A hó, a hó. / Az öt háznak térdéig ér. / Fekete a függőleges, / és min
den vízszintes fehér." A tűz-szív-madár kép pedig, tájba oltva, oldva és fagyasztva for
rón: „kicsap, kilángol megtetézve, / és fátylon át és éjen át / lüktet parázsló szívverése - // de...
/ ...nézd az egy-szál tujafát: / felszökkenő, roppant bozontja / a fél-eget magára vonta, / s most
csupa örvény és taraj/ ...s az éjszakát úgy üti által / a megfagyott szökőkutak / mozdulatlan extázisával”. Valami mozdulatlanul. S az élmény jegyében: a magunk ilyen tujafája, más
milyen fája, Kékgolyó utcája... sőt, hogy ezt írom: én láttam azt a fát, azt az árnyve
tést, járok azon a Kékgolyó utcán, ezért is járok például...
(Sokkal későbbi versében Nem es Nagy Ágnes maga: prózaversben -! -: „De a rész
letek... Mert az világos, hogy a villamos úgy dől be a kanyarba, mint egy öregfutó vagy mint a
föld az ellipszis-pálya fordulóján, aholis a hasonlat nem hasonlat, csupán ugyanegy törvény má
sik arca... Ez látható az utcán.” Megérkezünk lassan ahhoz a kiindulási alaphoz, mely
nek jogosultságát a korai mester-élmény ihlette; nem „adta”, nem, ezt mindenféle
adóvevőinkkel, melyek a napok, a napszakok, a formálható vélemények, a bedaráló
dó - kanyarokba bedőlő —futónyi, villamosnyi, talán földgolyós tapasztalatok s feldolgozódásaink velük, ezt tehát e „tömegés... mozgás w’szony’-eszközeivel juttattuk oda,
hogy m ég mindig nem tudjuk „csinálni”, amit a fák. Vagy nem tudunk bekoppanni a
zárt térbe, mint „az a veréb”.)
Az igazi túl-hasonlat itt, Nem es Nagy Ágnes költészetében: amikor a világméretű
nek tudott világ a magunk egészen kis adagokban érzékelhető, szívig-jutó stb. világá
ba átvetül, s pedig úgy, hogy szorongató gyengédséget egyszerre érzünk a tehetetlen,
önsúlya-nagy ormótlanság iránt, egyszerre ugyanakkor e beláthatatlan tér okán „a
magunkéi” ránk szoruló közeiét. Ez az, ameddig e költészet eljuttat minket. Ezek az
évtizedek teltek el: Rilkéé ehhez képest érződik istenség-osztatlan-jegyűnek; de nem,
de nem , vonom vissza rögtön... mert hát A SZÖKŐKUTAKRÓL? Ahol a lények maguk
ban sírnak, míg lámpásaikkal közönyös, tanácstalan arcunkat keresik hatástalan?
Nem végső-szívközel képek-e ezek Rilkénél is? Akkor hol a különbség? Hol hullt le
„amott”, hol kell lehulltnak tudni közvetlen élményhatásában a más-a-nyelve átfor-
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dulást, míg a magunk forgásai, bármeddig érjenek is, állandó érzékelhetőségek? A
magunk = az itteni, a miénk, a mienkéi. A nyelvben evidensek, az így-bennünket-jelentők. Alkalmasint az élményállagból fakad ez az érzetünk, tehát merőben költésze
ten kívüli adja a fellebbezhetetlen hatást - merőben költészeten kívüli?! —, hogy nem
csak „hulló gyümölcsök egyenetlen, / extraszisztólés dobbanásai”-ról van szó az ál-való dal
szövegben, nemcsak arról, hogy „hirtelen egy Istenszeme az égen”, és „felfelé való szédü
lések”, hanem... igen, a villamosról sem csak azt tudjuk meg, nemcsak azt tudtuk ma
gunkban is, de nem volt meg, míg költészetben nem lehettek meg az elem ei, nem
csak azt, hogy öreg futó és földpálya-alakzat s szög, hanem: van egy VILLAMOS című
vers, ahol efféle részletek érik egymást:
Ó, és bocsánat, még. Ez a VlLLAMOS-vers
ott van egy másik után, ciklusvégen bár, de előtte, mondom, ott van ez, E g y KÖLTŐ
HÖZ; egy költőhöz, akit Nemes Nagy Ágnes fordított, és a villamos-ajánlás is ez: Sid
ney Keyes emlékének; „a háborús költőének”; keressük csak meg a V á n d o r é v e k műfordításkötetben, meg annak a Keyes-versnek a szomszédságában a „fé, Coveiihy!"
felkiáltásos verset, egy másik költőét, háborús vers, háború utániság verse, arról pél
dául, hogy „semmi s minden bárhol történhetik”, ám itt, ami a villamosról elhangzik, nem
egészen csak úgy bárhol történik, jóllehet a teljes pusztulás szívközel-képéig jut, ám
korántsem úgy, hogy ez, az egyéni vég, a világbéli végünket is jelenthetné, nem, épp
az „őrzés” mozzanata kezd előéledni.
„Kortársam. О halt meg, nem én. / Tobruknál elesett szegény..." Milyen egyszerű kezdet.
Mint az „Ismertük őt...", tehát - Kosztolányi. Tehát az sem úgy igaz, hogy bármit azért
ne lehetne. S mindjárt lesz erre válasz. Ekképp folytatódik errefelé: „Angol volt. Ne
künk más nevek /jelzik: hol hulltak a fejek, / s törtek szét, mint érett diók / e hordozható rádiók,
/ s az Eiffelnél jobban eloszlott / egyensúlyú, szép gerincoszlop / hol szakadt földre csikorogva. ”
Ugye, a csigolya-hangkép, mely a csikorogva szóban benne van, meg a „szakadt” sziszegése, a romlásnak ez a hangállaga, mely a csikorgással is nyomban összecsap, meg
az „Eiffel" két f-je, a „jobban" két b-je, az a kettős t a szó végén: ez a sorozat, mely mint
ha csigolyasor lenne, igen, mert honnét volna hangzásélményünk, ily transzpozíci
ónk másból, ha nem a nyelvből, ugye, ez - zsurnalisztikusan - alighanem lefordítha
tatlan, de jobb kifejezéssel, példa rá, hogy a vers tartalma a nyelvi anyagtól elválaszt
hatatlan... S akkor az ifjúkor! Miért merészeltük ezt a tárgyat, főleg dolgozatunk el
ső harmadában emlegetni? Bár nem is reméltem, hogy valami ekképp összejön - az
esszé belső titkai! az általunk se tudhatok! A fordított fa-látványok, képek, ahol nem
volt kép, s egyszerre vannak képek! - íme: „Úgy gondolok ifjúkorodra, / mint aggastyán,
ki összevéti, / hogy mi az új, s az ölven évi, / agya, szíve bealkonyult. // De..." Ez külön
versszakban, e szó-sor, e fogalom-egység, e merő kollokvializmus, mely mégis több
minden képnél és vívmánynál, e mégis-kulcsa Nemes Nagy Ágnes költészetének,
meg... és meg...: „De a szeretet bonyolult.”
(,,Botol a láb holt ágakon, / küszködve ringy-rongy, semmi gazzal. / A tölgy-magasnyi fájda
lom / önnönmagában megvigasztal. ” Vagy: a tölgyfa, mely a vállon nőtt, eggyé a testtel,
a lélekkel, s most: e szökőkút-fa, e gyökérrel-vért-merő-fa, e mellkast-átölelő-fa he
lyén „csak a sebhely krátere / Csak a sebhely krátere / Vállamon”. Vagy ahogy a fenyő, a fü
gefa, az alkohol, a bűn - ő is, szegény! - , a vadkan, a kísértet stb. „énekhangra” szól,
külön dal-darabokká kráteresedik - telt kráterek viszont! - , a LÉLEGZET is visszaszól,
vissza lehet szólni a derék lélegzethez akár húsz-huszonöt évnyit, lehet kerek egész
ként mondani, kavicsként zsebben hordani róla-vele valamit: „Ne hagyj el engem, leve
gő, / engedj nagyot lélegzenem, / angyalruhák lobogjanak / mellkasomban ezüstösen, / akár a
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röntgenképeken.'' Rilkétől itt is arrébb tolódott valami költészeti: már egy kicsit mula
tunk magunkon, ahogy nézzük magunkat, a legnagyobb dolgok jegyében is. Ez leg
alább megadatott.)
És a villamos... Ahogy „kínjában” hörög és tántorog, s ezért mertük az imént hasz
nálni e fordulatot, mert itt is elhangzik, róla: „szegény”. S ezen a tájon, ahol halad.
„Mindig utat javítanak.” Mindig van valami alig-bírhatóan átmeneti jelleggel örököt
ígérő. Mindig van valami átmeneti jellegünk, ahogy örökkévaló dolgok közt kell
őgyelegnünk - régről! - , s m égsem feledhetjük el, hogy... És itt jön mégis az a bonyo
lult-szeretet. Itt, ahol „a kövek szinte talpig érnek... / s hogy a villamos egyre ráng". Aztán:
„Szatyorban egy cafatnyi hús, / átüt a vörösbama lé, / s egy könyv: A dialektikus... / már hala
dunk a híd felé, / a rendőrsíp véknyan sivít..." S közben, igen, az örököt-ígérő: „Mintha
olasz kisváros úszna
De azért: „Éjjel indultak el. A házfala derengett... / ...a terepjáró sú
lyos talpa vágja a rendet..." Mindez mint „nagy, néma bivalyok óvatos csörtetése - / a benzin
sem zubog, de forró szaga még / emlékezik a nap émelyítő hevére”. A konzerválódott háború
állapot.
(A REMÉNYHEZ: „Nyár van. Tán nem kell így szorongani. / A keserűt majd egyszer kiokád
ju k ...” Ez a háborús költők hullásának éve után rögtön. És: „Igazság? Hová nyújtózunk
e szóval?”s: „Rohadt ereszként csordulunk a bűntől..." Vagy A szabadsághoz, rendre a há
ború utáni versek, ostrom után az ostromoltatásé a hang, Isten ostroma mind: „Ma
radék isten! Vágyad fel-le hurcolt...” - Nem Rilke képei ezek sem, hogy: „Temettem pucér
németet, / láttam a kormányt Debrecenben Holott: „Rómában egyszer hullt a hó. / - S ahogy
vonultunk a Murán át, / a csizma, csajka, kézigránát, / s egy Szultán nevű pejcsikó”, ez mind
volt. És innen szól, ebben a versben az, hogy „nem akarok meghalni, nem”. S hogy „ke
serűjén is a napoknak / újabb napokra éhezem”. A keserűt - máig - nem okádtuk ki tehát.
Hanem közben elkezdték jogukat kérni a magánabb tönkremenések, az évek, a filo
zófia-hitek váltásai, bedarálódásai, elkezdtek előtisztulni a mégis-állandók, a tölgyek,
a föld-mélyi gejzír - szegény! —képe, az a veréb, az alkohol-seprő-erdő, a sárga-kék,
a téli-nyári a Krisztinában, és még galaktikák is, talán, nagyon talán. És Rómában
m egint hullhatott a hó, esetleg. „Erkölcs és rémület között / egyszerre fényben s vaksötétben"
elkezdett újra lenni az egyetlen, az evidencia. S közben: „...hol minden vibrál és veszen
dő, /h o l minden férceit, foszladó, / hol rojtosodik már a szív, / s egyetlen szálon függ a szó...”. S
hogy eszméljünk-e, vagy zsibbadjunk tovább? Vagy hogy e kettő között van-e különb
ség? Nem es Nagy Ágnes költészetén lehet a magyar lírában a legpontosabban végig
követni, hogyan jöttek évekre évek és évtizedekre évtizedek. Mintha tiszta geológiai
rétegződés lenne az összegyűjtött versek kötete. A képek nem végződnek ott, ahol
épp vannak, a legteljesebb magányukban sem állnak egyedül: bele vannak ágyazva
az esetleg másról szóló „mondandóba”. Az evidencia: ez - az Ugyanúgy.)
De hát akkor megvan, miért az életrajzunk ez, miért emelhető ki akár - furcsán
előtolakodni látszván - valami esetleges, valami képtől messze állagú, akár „saját”;
ez egyszerűen a továbbihlető hatása ennek a lírának - használjunk régimódi szava
kat. A táj, ahol járunk? „Fordul a híd, lejtősödik, / nekilódul a szédület, /feszülj kéz, görcsö
sülj izom..." Rilkénél ennek azért nem ez volt a tartalma. Sem kevesebb, sem több.
Csak itt, „nálunk”, íme: „nem nyújtózhat a megfeszített / szem megváltó hajlatukon”. A bu
dai hegyekén, például. S az üldözéses, váltómódszeres versben a háborús költő élet
képsora kezd megrohanni: „Összecsapott a lomb, elöl szürke lapály van, / reszelés fűcsomók.
Holdfény, túz, ugani S nálunk, idehaza? „Kiszakad innen az, aki/nem markol most. Sza
kadna ki! / Fullasztó testek, testre test, / micsoda mozgó hullahegy!” És amott -? Ahol „ő halt
meg, nem én"? Mire maradtunk életben?
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(Későbbi versek: például a Futóeső. Hogy: „Semmi dráma. Csak hőemelkedés. /A z ab
lakon kinézni, háztetők. / Ami fenyegető, balkonrácsok közé / kalitkázva, lent a mindennapi ut
cakép / beinjekciózott mozdulat-sora.” Vagy a Babits Mihálynak ajánlott versben a visszajáró-motívumok :„e sáv-lét festett zebracsík... / ...vedd a szemem, mely mégfatörzsre, /néhány
mohos napfoltra lát...”. Mert „élsz és éltek, nincs különbség. / S ha van köztünk, már eltéveszt
hető". Ez a visszakanyarodás, mégis, Rilkéhez? Nézzük: „Ki ad kinek? Mit ad? Homályos
arcom... / ...Rád emelem... / rámszorulsz. Ez az...” S az igenlés: „Igen, igen. / Egy szenvedő
égbolttá szélesülsz, / egy sérült légkörré fölöttem, / amely felé / még fölemelhetem két tenyerem /
tálkájában a vizet, kenyeret.” S Egy távíróoszlopra: „Amint kidőlnek, mint a fák. Pedig
már / egyszer kidőltek, mint valódi fák... // Ismertem őt, az egyszer visszajövőt, /arcommal ésf ü 
lemmel azt, ki nem volt, / én átkaroltam ezt a másvilágot / mint egy állat, olyan meleg volt. ” S
minden korábbi képjellegre, és sok képre, válaszol, távíróoszlop-idők táljáról is a vers:
„Zúgott az oszlop nyári nap, / nem szűnő tetteitől rezegve, / önnön mennyében így repült / átiz
zadó fenyőfateste." A közelséghez, a fenyőfa-átéléshez, az élettelen-elevenségéhez, az
állat-emberlény-mivolthoz a villamoson, a cafat húson, a helyettünk-halt-meg tudá
sán át vezet az üt. S mi az elvonatkoztatás? „Hogy rég. Hogy élt. Ez már csak görcs a fá 
ban, / egy sebhely puszta utalása." Minden: hasonlat? „És jnost kidőlt. Bár egyszer már kidőlt.
/ Egy túlvilág halála." Ez a fordítás is, ez történik a kétszerivé-válás során. Lehet, hogy
ez nagyon a cekker-átütés-vér-útjavítás-átmenetiség zűrzavaralmainak tanulsága. De
valami tanulság, tanulságom, mégis. Ezért nincs kétszer.)
A körbejárható kép: vajon mit enged ez a felfogás? Teljes szabadságunkat, hogy
akár ellentéteket egyeztetünk magunkban egyenértékűleg, a világról? A VILLAMOS:
„Elbukott. Por szitál, szemcsésen ül a szájra, /felsír a fék, akár a kés, / körül a hold, s a f ű borot
vaéles árnya, / tántorodás, émelyedés, / egyedül, egyedül, a kezek szétterülnek, /nem tart tovább
már, ami tart, / a szív alatt a föld remegve, rángva lüktet, / és omlik, mint a gyönge part - "
Ez volna alaptudásunk? Maga a megalkotott kép is - miféle önéletbe kezd már, mit
kezd rejteni, önmagával ellentéteset? Itt kezdődnek az egzisztenciálpoétikai kérdéskörök —s ez a meghatározás már a lényegük valami részéről vall. A kései —mondható
így? - verset, a Lement a nap címűt, a gyűjteményes kötet végéről, csak most olva
som először, és itt áll: „Ezek már más beszédek, / ezek az önmaguk mögé/ lecsúszó helyettesí
tések, / ezekkel már sietni kell.” Kosztolányi: „1914 Siessünk...” -? S a távíróoszlop-vers
kettőződése, címe is: UGYANAZ. Három sora pedig összesen: „A sürgönyoszlopok, a volt
fenyők. / Fenyőfa-üdvözültek ők / egy korhadásos másvilágon." Nem járhatunk hát túlság
messze soha valami alap-állagunktól, tudásunktól, megállapításainkat évtizedek előtt
határoztuk meg létezésjelleggel. Hanem akkor hát - mi magunk lennénk a képek?
Magunk hordanánk így „nem láthatónkat”? A láthatás tudhatásba vált át? Csillag
és kő, vagy víz és olaj, szél és levegő, olvassuk másutt, egyre megy. Magunk is részei
voltunk ennek a... És talán erre vág rá a „lila fa” esete nyomán érzett kétely-bizonyos
ság; jellegénél fogva kétely, anyagánál fogva a másik: „Nagy-nagy, földgolyó méretű ké
telyek meredtek rám a szelídgesztenyés sarkán, az ember bizonyosfajta menthetetlensége, agyvelő
és kozmosz viszonya, tudatunk abszurditása...” És az állhatatlan roppant felhők? És hogy
a „nagy, gomolyos agyvelők" a MESTERSÉGEMHEZ címzett versben a JEGYZETEK A FÉLE
LEMRŐL ciklus élén áll? A kép körjárása, képtelenül - s mi: erre képesen? Lehet-e ezt
Bűddel és bildlichhel és Büdunggiú stb.? De gyakorlati kérdés itt nincs is. A „magam ki
bontván” undorára a „spontán” rímel, mint vágyott állag. S ez is mindig így van-e?
Vissza, vissza a fákhoz, a kezdő szóhoz itt: „Tanulni kell. A téli fákat..." Kimondhatatlan
tetteiket, persze, és „itt”, nem lényegtelen, hogy itt. Hanem ami a „kibontván" kategó-
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riájának is elviselhető konkrétja még: „Meg kell tanulni azt a sávot, / hol a kristály már
füstölög, / és ködbe úszik át a fa, / akár a test emlékezetbe.” Kristály vagy füst, csillag vagy
kő - hagyjuk még a végsőnek is ezt a név-esetlegességét. Talán a sáv maga, ennyi ma
radhat, az átúszás emlékezetbe, már a mozdulat nélkül is... az átfordítás marad, mely
emlékezetünk. „Én, ember, én. Emlékezem." Kosztolányi sorának magánhangzói - az
anyag elem ei - , ha akarjuk, ha nem, már beleszólnak abba, amit mondani akartunk.
Mint Kafkánál az a híres betűhiba. Legalább annyit reánk olvas az írás, hogy ily esz
közökkel vagyunk kénytelenek élni, mert élni vagyunk kénytelenek.

Czilczer Olga

MINDEN SZERELEM ÍGY KEZDŐDIK
Éleskanyarban dőlt rám. Mindketten elterül
tünk. „A helyzet adott. Lehetne hozzám engedé
kenyebb.” A vallomások egyike, mely a tömeg
ből érkezhetett, kertelés nélkül adta tudtomra az
állomás nevét.
Másika, fejem más hangzavarokba ütemesen
nyomogatva, arra biztatott, akit érek, ragadjam
torkon, kezdjem csavarni ezt a csigolyasor vezé
relte hangszert, míg csak a fej le nem válik. Ezt
kell tennem, hajótakarok. Minden szerelem így
kezdődik.
Az óriáskerék, melyen feküdtünk, függőlege
seink és vízszinteseink megmondhatója hegyen
völgyön át. Csak később szelídült tisztássá, mely
előbb egy hangyabollyal, aztán egy köztemető
vel lett nyugodalmasába.
De körül a nadrágszárakba bújtatott fatörzsek
kórusából mindig kivált egy-egy lefejezendő szó
lam. Az állomás nevén túl is kivirult egy mada
rát parittyaként útra bocsátó lomb. Az szíven
ütött, ez agyam világosította meg. Tetszem neki.
Semmi kétség. Le vele!
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ÉLETEM EMLÉKEZETE
Itt élni továbbra is a talpam alól kihúzott pad
lódeszkák rejtette arzenállal, elveszettnek hitt
gombostűimmel a porban, gerendák távolodó
döngéseivel, nem túl kilátástalan-e?
Persze kérdés, nem volt-e rom már akkor is
életem, amikor egy este, kedvenc fotelomban ül
ve, fölfedeztem a plafon repedését.
Ahogy sorra kattintgattam a villanykapcsoló
kat, kézmozdulataim karikatúrái, árnyak tűntek
el a repedésen át. A fények újra meg újra felépí
tették a falakat, megtámasztották bútorokkal.
Ha eljön születésem órája, az árnyak repdesése betölti a szobát, mint karácsonyi sztaniolangyalok suhanása.
Kezdjem elölről? Bútoraim, fal menti mozdu
lataim a tágabb térbe vetítve. Fejem fölött a re
pedés. Mióta földindulás. Mióta gerendadöngetés.

Uwe Gressmann

KOZMOSZ
Kalász Márton fordítása
S ki ne ismerné a hatóságokat
S a szaladgálást a papirossal?
Te a végsőkig elmégy;
Emeletről emeletre,
Hogy az ügyet elintézd,
Csak legyen mindig kedved; és: elég merész légy.
S tudod-e, Isten, hol a megfelelő hely?
Mindenki azt mondja, nem illetékes.
S hogy néz ki minden:
Hosszan elnyúlik
Távokban, párkányokban, perspektívákban,
fogadóórákban...
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Tisztára folyosó-birodalom.
S vannak padok, hogy elüldögélj.
S bárhova lépsz, falak Köztük az űr, a semmi S szögletek, fölületek; tér, ajtó, tér...
S csillagok, napok, a kifehérített égbolton.
S kérdőre vonod az örök kérdést:
Mi van az ég boltjai mögött?
S nem látom a végét.
De, mondják itt, ez megváltozik,
Mihelyt kiszólnak: A következőt!
Süllyedsz is föld felé,
Ahogy imént ég felé emelkedtél,
Akár a páternoszter,
Állsz, mintha most adnád le a belépőt,
Már ebben a pillanatban;
S: látsz aztán kint a térben egy házat,
Kisebb lesz, minél inkább eltávolodsz.
S így haladsz térről térre,
Hogy az ügynek végére járj,
S bámulod mindezt.

Günter Kunért

A RÉGI ÉS AZ ÚJ ISTEN
Márton László fordítása

Ha a modern költészet kerül szóba, rögtön sorjáznak az ismert nevek. Alig szokás föl
figyelni arra a másik modernségre, amely, távol a kimondott ideológiáktól, metafo
rikusán reflektál számottevő társadalmi változásokra, és kevésbé ismert költők mun
káira jellem ző. Sokszor éppen az ilyesfajta lírában van valami különös és különleges,
amint az például a K O Z M O S Z című költeményben mutatkozik: a mindenségbe nyo
muló bürokrácia föltartóztathatatlanul elfoglal minden teret, még azokat is, amelyek
hajdan az isteneknek és a technikai-utópisztikus reménynek voltak szentelve. Költő
je, Uwe Gressmann, aki harminchat évesen halt meg tüdővészben, csaknem teljesen
el van feledve. A N É M E T N Y E L V Ű ÍR Ó K L E X IK O N A (Lipcse, 1974), amely egyébként
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nagyvonalúan vesz föl dilettánsokat, nem ismeri sem nevét, sem életét. Ez utóbbi nem
is mondható példásnak: menhelyeken töltött gyermekkor, népiskola szakképesítés
nélkül, végül egy HO-vendéglő* postáján dolgozott Berlin középső részén: semmi
támogatás, semmi díj, semmi szinekura.
Mivel költeményeinek vonatkoztatási rendszere jobban elvan födve, mintsem az
a politikailag átszínezett olvasói elvárásoknak m egfelel, ezért kis terjedelmű, egye
netlen életműve félresodródott. Rá, egy specifikus és őt lenyűgöző tárgyiasság költő
jére, aki virágokról, állatokról, bolygókról és természeti tüneményekről versel, a „na
iv” jelző lett rápecsételve, és ennek nyomán gyömöszölték őt a veszélytelen költők
irodalomökológiai fülkéjébe. Csakhogy az ő versei korántsem harmonikus-diszkré
tek, teli vannak makrancossággal, költői szándékuk pedig semmiféle szentesített sé
mával nem egyezik. Bizonyíték erre a K o z m o s z .
Már az elején felbukkan Isten, aki kérelmezővé süllyedt, és aki számára senki sem
illetékes: ő mint abszolútum elűzetett a székéből, anélkül hogy üressé vált helyét bár
ki más tartósan betölthetné. Az úgynevezett ember, aki a föntiek értelmében önm a
gánál nem ismer hatalmasabbat, és aki befuccsolt az istenpótlékokkal, kifogyva min
denfajta látomásból és boldogságot ígérő álomból, az üres térséget átengedte a totá
lis ügykezelésnek. És aki „kérdőre vonja” az örök eretnek kérdést: mi van az ég bolt
jai mögött?, hiszen az egzisztenciális semmirevalóság mintha örök időkre szólna —aki
a kérdést fölteszi, annak ugyan meg van ígérve a panasz orvoslata („Ez megváltozik"),
de vajmi kétséges orvoslat ez! Mert a beígért változás nem a kérdezőt körülvevő rend
szerre vonatkozik, hanem a kérdező személyére. Az önmagát foganatosító univerzum
változása, „mondják itt”, akkor megy végbe, ha kiszólnak: „A következőt!” Félő, hogy a
hatóság helyett az egyén, a behívás tárgya lesz alávetve az említett változásoknak: mi
helyt az ajtó becsukódik mögötte. Ilyesfajta gondolati csapóajtókból több is el van
rejtve ebben a költeményben, ravaszul.
És mert az egyén legyőzetése az apparátus által nem éppen dicséretes aktus, Gressmann a maga módján szembeszegül vele. Az utolsó sorokban az irdatlan apparátus
házzá zsugorodik, amely „Kisebb lesz, minél inkább eltávolodsz”, és ez a megfogalmazás
többféle értelmezést is megenged. Vajon a zsugorodás a megszólított révén m egy vég
be, amennyiben ő az, aki eltávolodik? Avagy a szubjektum és az objektum közötti nö
vekvő distancia csupán a szubjektum által érzett belső megszabadulás, amennyiben
önmagát állítja szembe az őt körülvevő mindenhatósággal? És tulajdonképpen ki ez
a „te”? Ha föltesszük, hogy ez a „te” mindvégig azonos a megszólított Istennel, amely
megszólítás sehol sincs visszavonva, ez esetben kézenfekvő a megoldás. (Egyébként
is az van mondva erről a megszólítottról, hogy „az ég felé" emelkedett, m ielőtt „a föld
felé" süllyedne: „Akár a pátemoszter"\) Amit látunk: a régi Isten találkozik az „új Isten
nel”, az egyénített absztraktum a személytelenné és gyakorlata által irracionálissá
vált rendezőelvvel. Nem éppen ártatlan téma, véleményem szerint.

HO (Handelsorganisation): NDK-beli kereskedelmi és vendéglátóipari nagyvállalat. (A ford.)
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Végh-Alpár S ándor

AKI ALBÉRLŐNEK SZÜLETETT
Régimódi történet Kelet-Európából

A puha fedeles könyvnek libafosszíne volt. „Ezzel jó l kibabráltak” - gondoltam saj
nálkozva a szerzőre. Végül mégis kézbe vettem. Meglehet, azért, mert nem nyúlt utá
na senki. „Lebenskünstler”- ez állta borítón, meg egy ismeretlen név. Uwe Gressmann
költő volt, konstatáltam pár perc múlva, miután belelapoztam a könyvbe. Harminc
hat évesen halt meg... „Huszonegy forintba kerül” —mondta a pénztáros. Két fémtí
zest és egy alumíniumforintost kotortam elő a zsebemből. Furcsa, fals hangjuk volt,
ahogy az üvegtálcára koppantak. Mintha előre jelezték volna: sokba lesz m ég nekem
ez az olcsó könyv.
„Lebenskünstler" - vagyis életművész. Vajon miért épp ezt a verseimet aggatták a csú
nya borítójú könyvre? Szerencsétlen választás. Gressmann sokak szerint éhen halt,
ami különös vége egy versíró életének. Még Kelet-Berlinben is, ahol a költészet soha
nem volt jól fizető mesterség, ellentétben az államilag támogatott rímfaragással. Más
nap és harmadnap is nézegettem a könyvet. Beleolvastam verseinek magyar fordítá
sába, majd előkerítettem a nagy hírű pályatárs, Günter Kunért nekrológját. Öt évvel
a költő halála után írta. Nem meglepő. Vele kapcsolatban mindenki késésben volt. Ké
sésben és adósságban... Vajon amit Berlin nem fizetett meg Gressmann-nak soha,
vissza lehet-e adni? Ha másként nem, részletekben. Minél tovább haladtam olvasásá
val, annál inkább éreztem a kényszert: be kell állnom a törlesztők közé. Más indokom
nem volt a zöld fedeles könyvön kívül. Nyolcvanoldalnyi vers, egy drámatöredék és
néhány bűnbánó visszaemlékezés sorakozott benne. S hogy el ne felejtsem, öt fotó
még. Róla... Nem volt rokonszenves arca. A nagyon magukra maradtak riadtsága ült
aszem ében. Húsz éve halott. 1969. október 30-án hunytelaberlin-buchi klinikán. Je
gyet váltottam, és elindultam a költő városába. Találkoznom kellett vele. Halottakkal
néha könnyebb, mint az élőkkel. Gressmann a bizonyság rá. Életében észre se vették.
Az Alexanderplatzot, Berlin legismertebb terét, a biztos ízlésű pártvezér, Walter Ulb
richt legyalultatta. Nem kímélte a város barokk kastélyát sem. Tévétorony kellett ne
ki, égbe törő, s mindenből új, hogy az ő korszakát hirdesse. A költők után ezért ma
rad kevés... A postahivatal sem ugyanaz, mint ahol Gressmann dolgozott. Kézbesítő
volt, kétszázhúsz márkát kapott havonta. Akkor, a hatvanas évek elején, ez nyolcszáz
nyolcvan forintot ért. Ebből fizette albérletét, ebből kosztolt, s ebből vásárolta köny
veit. Elsősorban könyveit.
Egy antikvárius még emlékszik rá. „Nem volt nehéz megjegyezni figuráját” mondja. Százkilencven centi hosszában, ám székében alig volt kiterjedése. Ami volt
is, bokáig érő, lehetetlen lódenkabátja tette. Télen-nyáron rajta volt. Nyitott Krisz
tus-sarut viselt hozzá, azt is úgy: télen-nyáron. A háta mögött Don Quijoténak hívták
sokan. Az antikváriumban tiszteletteljesebb nevet kapott: „Herr Rolandslied...” A
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hosszú Roland-éneket szóról szóra idézte barátainak, idegeneknek, bárkinek. A
könyvkereskedő úgy emlékszik, mindig olcsó könyveket keresett. Régi perzsákat, ré
gi egyiptomiakat, régi kínaiakat, Homéroszt, északi Sagákat - csak régieket. Kézbe
sítőként ingyenjegy járt neki villamosra, buszra, magasvasútra. Egy külvárosi szerel
vényen látta valaki akkoriban. Aligha tudta, merre jár. Elmerült a Gilgames-eposzban. A létező világ számára nem létezett. Csakhogy a világ ilyen sértést nem visel el.
Visszaadja csőstül...
Egy levél, melyet főbérlője írt a kerületi lakáshivatalnak: „Ezennel közlöm, én, Anna
Gartner, hogy az albérleti szerződést Uwe Gressmann-nal 1968. május 5-i dátummal felmon
dom. Az ok: Gressmann úr szobája telis-tele könyvekkel, amelyek szanaszét hevernek, vagy fel
vannak tornyozva. Ilyenformán a szűk (1/2) szoba még szűkebbé vált. Számomra, aki 81 éves,
idős asszony vagyok, ez a helyzet tarthatatlan, hiszfélő, ha nekimegyek egy könyvkupacnak, egy
szerűen maga alá temet. Az ágy és a fotel alja is tele könyvekkel, ezért a szobát lehetetlen takarí
tani. Mindezt tartósan képtelen vagyok elviselni. Épp ezért ragaszkodom ahhoz, hogy Gressmann
úr a fent jelzett időpontig költözzön ki a lakásból. ”
%

A ház, ahol Anna Gartner lakott, alig százötven méter a magasvasút pankowi megál
lójától. A szerelvény különös terepviszonyok közül fut be az állomásra. A síneket há
rom kerítés meg fal zárja el a keleti oldaltól, s további kettő a nyugatitól. A kocsikban
ülők nap mint nap érezhetik a szögesdrótok hegyét, melyek szinte súrolják az ablak
üveget. Vajon Gressmann is erre járt haza? Ritkán. Szenvedélyes gyalogló volt... Jo
Schulz, kevés értőinek egyike, felajánlotta néhányszor, hogy autóval hazaviszi, Gress
mann szinte mindig elhárította. De nehogy félreértés essék, megmagyarázta, miért:
„Nem vagyok én a technika ellen... Ne hidd... Csak hát... Szóval, hiányozna az az idő...
Az út így túl rövid lesz... Megérted, ugye?” Schulz megértette. Gressmann gyaloglás
közben gondolkodott, s tán verseit is akkor írta. Lépései ritmusára. Délután, munká
ja végén, előfordult, hogy a Friedrichstrassétól gyalog ment haza Pankowba. „A föld
alattin ilyenkor sokan vannak” - mondta. Mentségként? Inkább elhárításként. Az út
gyalog kétórányi volt. Tudta, ezalatt magánya zavartalan lesz. Ugyan ki vállalkozott
volna arra, hogy elkíséri? Két órát hallgatni, főleg kettesben? Ugyan... A kor szerint
élők e világi célokat kergettek füstölő Wartburgjaikon. O égieket, s a mennybe, Krisz
tus óta, gyalog visz az út. Ez akkor is érvényes, ha valaki történetesen ateista. Mint
Gressmann volt.
„Gartnerné? Sose hallottam ezt a nevet. Hogyan? Gressmann? Az övét sem. Innen
mindenkit elköltöztettek tizennyolc éve. Akkor kezdték tatarozni a házat.” Kalácspuhaságú asszony, túl a negyvenen, a hátsó udvarban tereget. Nem érti, mit lehet ke
resni egy halott emberen. Költő? Mindegy az. Nem szabad megbolygatni a dolgok
természetes rendjét... Látom a szemén, hogy méreget, s próbál elhelyezni fiókjainak
valamelyikében. Kevés fiókja lehet, inkább felkiált a férjének. Míg az ledöcög a har
madikról, egy tákolt padra telepszem. Az udvaron három gyerek rohangál. Pontosab
ban kettő, mert a harmadikat, aki egyidős lehet velük, de nem épelméjű, kimustrált
babakocsiban húzgálják. A hibás fiú riasztóan vigyorog rám, valahányszor elrohan
nak vele. Kész öröm, mikor a sörhasú férj megérkezik. Nem sokáig öröm. Menjek
innen, mert rendőrt hív, mondja, miután pár szót váltott a feleségével. S főleg ne irkáljak abba a füzetbe. Világos? Hogyne. Teljesen világos.
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S m ost akkor merre? Legszívesebben átúsznék a szürke égen, mint Chagall zsidói Vityebszk felett, hogy aztán utánanyúljak az ingaórának, ami ott röpül. Hátha visszaál
lítható az idő néhány tempónyival. Jó volna tudni, egy csapás itt fenn a magasban va
jon hány esztendőt ér át. Gressmann tudta biztosan. Erre röpködhetett ő is. Talán
ezért hordott denevérkabátot. Mikor megunta odalenn, zsebében a sürgönyökkel
szárnyra kapott, hóna alá vett egy-két perzsa költőt, mert egyedül minek röpüljön az
ember, aztán huss, ott volt Berlin fölött. Nem hiszik? О maga írja: „Ágként ropog a
mennydörgés alattad, / egy villám karját kinyújtod, / megfogsz egyjánosbogárkát / s tenyeredfel
hő-tányérjára ejted. / Ettől ott világos lesz s nappalodik”... Milyen kár, hogy nem találkoz
tam vele sehol. Pedig jártam Berlinben akkor. Lehet, hogy elsétáltam mellette. S le
het az is, hogy utánafordulva elmosolyodtam, mint annyi sokan. Ha így volt, szégyel
lem. Minden szembejövőben egy-egy költőt kéne tisztelni. Elviselhetőbb lenne a vi
lág. Bocsáss meg, Gressmann, a sörhasúnak. Nem tudta, mit beszél. És most indulok
hozzád. Oda, ahol biztos megtalállak. A temetőbe.
Egy halott végérvényesen annyi éves marad, ahánnyal itt hagyott tűzhelyet, lakbért,
hivatalt s egy-két barátot, ha volt neki. Gressmann tíz évvel korábban született ná
lam, s most mégis úgy megyek hozzá, mint aki már tíz évvel idősebb. Gonosz fölénye
ez a túlélőnek, de nincs mit tenni ellene. így legalább, gondolatban, beszélhetek ve
le. Ha élne, nem sok esélyem volna rá... Egyik pályatársát, aki már ismert költő volt,
öt mondattal elnémította. Egy külvárosi kocsmában ültek le, az volt az első találko
zásuk. Gressmann nem ivott alkoholt, akkor is limonádét rendelt, s az első korty után
közölte: „Amit rólam mesélnek, nem igaz. Semmi közöm valamelyik követséghez. Én
valóban kézbesítő vagyok... De hagyjuk a lényegtelen életrajzi dolgokat. Olvasott
Kantot? És Hegelt?” Választ nem is várt kérdéseire. Belefogott mondanivalójába.
Épp kurta szünetet tartott, amikor két fekete öltönyös férfi lépett be az ajtón. A szom
szédos temető alkalmazottai voltak. Halottszállítók. Mindketten köszöntek Gressmann-nak. Az visszabiccentett, majd asztaltársához fordult. Az ott Kháron, a túlvilági révész, mutatott az egyikre, a másik pedig segítőtársa. „Jóban vagyunk” - tette még
hozzá, majd odaszólt az öltönyös Kháronnak: „No, hová lesz ma fuvaruk?” - „Mindig
ugyanoda. Semmi új, immer das alte Lied" - válaszolt a kérdezett. „Leid” —igazította ki
Gressmann. Olyan csönd lett a kocsmában, hogy mindenki hallotta a falióra ketye
gését.
Az a tem ető, ahová igyekszem, a költő utolsó lakásához van közel. Pontosabban: az
elsőhöz, hisz 69-ben végre önálló otthonhoz jutott. Barátai járták ki neki a balkonos
szoba-konyhát, melyhez - boldogan emlegette - benti vécé tartozott. Berlin régi ne
gyedében máig luxusnak számít az ilyen. Agya egy rugós betétre helyezett öreg mat
rac, íróasztala az ötvenes évek típusszekretere, hozzá három szék szecessziós beütés
sel, valamint egy komód négy fiókkal. S persze a könyvek. Legalább négy köbméter
nyi. (Egyik látogatója becsülte ennyire.) A lakás délnyugati ablakából épp a temető
re láthatott. Oda, ahová szűk egy év múlva eltemetik...
Gaillardstrasse 17, igen, ez az. Olyan ház, amilyet ezrével építettek a századfordulón
Berlinben. Falépcső, hátsó udvarok s többnyire szoba-konyhák. Lift sehol. Az egyik
ajtó nyitva, odabenn fütyörészik valaki. Fest, múlatni akarja az időt. Ifjú ember, alig
egy éve lakik itt, sokra nem jutott vele. Azaz mégis. Megmutatja az ajtót, ami mögött
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már harminc éve lakik egy asszony. Ö majd felvilágosít. Nem világosított fel. Értet
lenül néz, mikor a nevet mondom, s még értetlenebbül, mikor hozzáteszem: „költő
volt”. Itt, költő? Kizárt dolog. Erősködöm, hogy fönn lakott a harmadikon. S hátha
jobb netán a vizuális emlékezete, előkapom a libafosszínű könyvet: „Ilyen volt. Nem
emlékszik legalább az arcára?” Fölteszi a szemüvegét, és nézi Gressmannt. „Ez itt?
Csakis albérlő lehetett” - mondja most már meggyőződéssel.
Sok csillagképet emlegetnek az asztrológusok, bolygóhatásokról is-szólnak közben.
De vajon azt mivel magyarázzák, hogy egyesek születésük percétől mindennek csak
albérlői lehetnek? Szülő, hivatás, szerelem, itt vagy ott lakás - egyformaság, ugyan
az. Uwe Gressmann házasságon kívül született, apjával soha nem találkozott, anyjá
hoz alig volt köze. Pár hónapos korában nevelőszülőkhöz került, de mostohaanyja
megmérgezte magát a háború kitörésekor. Gázzal, mintha jóvátételt akart volna előre
fizetni az elkövetkezőkért... Kurválkodó anyja váratlan szeszélyből magához veszi, ám
ugyanabból a szeszélyből néhány nap múltán újra beadja az árvaházba. Ismét neve
lőszülők következnek, aztán kórház, mert kiderül, hogy tüdőbeteg. Mindenféle gyer
mekotthonok, ahol retteg. Inasévek, mikor is beteg. Szakmát emiatt sose tanult ki,
hiába igyekezett. Aztán öt évig szünet nélkül kórház. Akkor kezd olvasni. Verseket és
filozófiát. Mikor felgyógyul, kézbesítő lesz. És immár bejegyzett albérlő Pankowban,
Berlin Pesterzsébetén. Amikor a Wochenpost nevű hetilapban megjelenik egy verse, a
lap levelet kap egy asszonytól. Érdeklődik, vajon a költő azonos-e a fiával. Ha igen,
küldjék meg neki lakcímét. Megküldték. S Uwe Gressmann-nak egy napon, aki har
mincnégy éves immár, életjelet ad magáról az anyja. A főbérlő levelet írt szeretetének
albérlőjéhez... A válaszban nem volt sok köszönet. „Amit Te valamikor velem szemben el
mulasztottál, már nem tudod bepótolni. Ez veszteség, és az is marad... Ma már túl vagyok mind
ezen. A természet, amely mindig megvigasztalt, ma is élettársa magányomnak. M ár nem járok
az emberek közé, csak azért, hogy együttérzést kolduljak tőlük...” És így végig, oldalakon át.
Mindig megmondta, amit gondolt. Az igazat. Ez a levél kivétel. S főleg az a monda
ta, hogy „ma már túl vagyok mindezen”. Soha nem jutott túl rajta.
Nem találom a sírt, pedig elmagyarázták, hogy merre van. A temető falatnyi, már két
szer végigmentem minden soron. Hiába. Gressmann sírja sehol. Az iroda, ahol érdek
lődhetnék, zárva. Kitelepítették volna? A hirdetőtábla szerint csak a 68-ban temetet
tek helyét kell megújítani. Mit tegyek? „Menjen át a nagytemetőbe, Kurt-FischerStrasse, ott majd megmondják, van-e ilyen nevű egyáltalán” - tanácsolja egy idős
asszony. Csendes sétára számítok, ám az út s a látvány nem járul hozzá a lelki csend
hez. A Brehme-Strasse egyik járdája még Kelet-Berlin része, a másik már határövezet.
Minden ötven méteren tábla: belépés, behajtás egyformán tilos. De van más különb
ség is az utca két oldala közt. Amíg a tiltott övezet házai tatarozva, tegnap festett hom
lokzattal néznek ide át, addig a legális oldal vedletten, szánalmas külsővel sóhajtozik
jobb bánásmód után. Ajárda mellett rendőrautó, az utca végén beton őrtorony, az őr
toronyból távcsövön át kémlelő szemek. Érzem a figyelmet minden sejtemben. Az ut
ca néptelen. A gyanú, mert erre mindenki gyanús, engem vesz össztűz alá. Azt hittem,
ez fokozhatatlan. Tévedtem. A nagytemetőbe lépve szinte megmeredtem az északi ke
rítésnél. Ez az oldal maga a Fal. Három méter magas, betonból való, s éjszaka fényár
vigyázza. A szélső parcellákból mindenkit elköltöztettek. Most simára nyírt fű nő ott,
s csupán egyetlen sír mutatja, Martha M.-é, hogy a másvilágon is vannak kivételek.
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Legalábbis a részében, mely elér idáig. A temető járdáján két határőr és egy farkasku
tya sétál. Föl, le, föl, le. Micsoda bizarr kép. Aki nem tud semmit erről a városról, azt
hihetné, itt még a halottaktól is félnek. Azokat is őrzik, hátha megmozdulnak.
Valóban megmozdulnak. Bár erről a temetőirodában még csak sejtésem volt. Az ügy
intéző hölgy készséges, s kimondottan örül, mikor megtudja, hogy akit keresek, iga
zi költő volt. Felüti azonnal a 2609/69-es számú könyvet, s a 203-as sorszám mellé, a
foglalkozási rovatba bejegyzi: „Költő.” O, nem számít, hogy hivatalos időn túl jöttem,
ha valaki ilyen messziről, s hozzá egy valódi költőről tudakozódik... Keres, telefonál,
s nem érti, miképp nem találom a sírt. „Bé kettes parcella, nagyon egyszerű. A kis
fémbilétákat kell figyelnie” - mondja, de már nem őrá figyelek. A könyv nyitva, s lá
tom, hogy a 203-as szám mellett még egy név áll. „Bruno Hopp” - vajon hogy kerül
ide? Kérdem a hölgyet. Valami tévedés lehet. Majd utánanéz. Nem volt tévedés.
Gressmann nyughelyét azért nem találtam, mert a sírkövön egy friss véset és a Bru
no Hopp neve jobban olvasható az övénél. Albérlő immár itt is.
De vajon ki ez a Bruno Hopp? A temetői nyilvántartóban semmi adat róla, csak szü
letésének és halálának évszámai. Oda kár volna visszamenni. De hát az lehetetlen,
hogy valakit csak úgy odatemessenek minden indok nélkül. A sír elhanyagoltan húz
ta m eg magát a többi közt. Kirángattam néhány gazt, letöröltem a port a fekete kő
ről, ez volt minden, amit tehettem. Amúgy is sötétedett, szedelődzködnöm kellett...
Pár nap múlva megtudtam, hogy a költő egyik barátja, annak halála után, talált a pol
cán egy kölcsönkönyvet. Vastag, félezer oldalas filozófiai tanulmány volt, Gressmannnak már nem adhatta vissza. Csaknem észrevétlenül egy boríték húzta meg magát a
vastag lapok között. Benne egy üdvözlőkártya: „Kellemes pünkösdöt!" Majd alatta golyóstollal: „kívánunk Neked, kedves Uwe: Apa + Anya.” S hogy a jókívánság nagyobb
hangsúlyt kapjon, alámásolták Lenau egy versét. A bélyegző szerint a lap Gressmann
utolsó előtti pünkösdjére érkezett. Feladója: Bruno Hopp. Az apa? Vagy a hajdani
mostoha? így vagy úgy, a költő gondviselőhöz jutott. Holtában.
Azt mondta valaki róla: Gressmannon egy fiatalabb vagy vele egykorú nő csak mo
solygottvolna. Szerelem? Kizárt dolog. Lénye alkalmatlan voltrá. Valaki mégis akadt,
aki nem csupán mosolygott. „Beatrice" - így szólította egyik hozzá írott levelében. A
közeli klubház rendszeres irodalmi estjén találkoztak. Beate Bell furcsa, lehetetlenül
öltöző figurának látta Gressmannt, egy alkalommal mégis azt mondta neki: „Végül
is eljöhet hozzám...” Szeszélyből gondolta? A költő komolyan vette, s egy napon tény
leg beállított. Versek kéziratát pakolta elő a zsebéből, beszélt gyermekkori hányódá
sairól, aztán az anyjáról, majd irodalmi terveiről, s örült nagyon, hogy valaki m eg
hallgatja. Látta, hogy a lányt érdekli mindaz, amiről szól. „Az ágyam szélén ült, so
vány lábát összezárva, s kezét a combja közé szorítva, olyan egyenes testtel, mintha
karót nyelt volna.” Éhes volt és magányos. Nem Beate, egy barátjának felesége me
sélte később, hogy a tüdőműtétet, mely 69-ben már elkerülhetetlen volt, azért kellett
többször elhalasztani, mert Gressmann alultáplált volt. Semmiféle ellenálló képesség
gel nem rendelkezett. Sajnos, a feljavítás már nem sikerült...
Ott ült a lánynál esténként, és beszélt. Mindig az ágy szélén, és mindig abban a test
tartásban. Egyszer sugárzó arccal mesélte, hogy az írószövetség három tonna szenet
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utalt ki számára, s hogy meglehet, önálló lakáshoz jut hamarosan, mi több, m eg fog
jelenni egy verseskötete. Boldog volt. „Egy pillanatra szépnek láttam” - emlékezett
utóbb Beate. Aztán egy késői órán elmozdult az ágy széléről. Beljebb csúszott, a lány
felé. Az hátrább húzódott, de Gressmann követte. Majd váratlanul rátette a kezét Be
ate térdére. Mindazok, akik számára a test örömei természetesek és akadálytalanok,
s megkapni valakit szinte csak elhatározás kérdése, aligha érthetik egy ilyen pillanat
szentségét. A költő harmincötéves volt ekkor, s érintetlen. Szűz, mondaná valaki más,
s ha együtt gondolja a tisztasággal, mondhatja nyugodtan. Egy lány azonban nem 
igen tud tenni ösztöneinek parancsa ellen. Ilyenkor hiába a legszebb vers, a legéte
ribb jelenség. Beate felugrott, és ennyit mondott: „Bocsáss meg, de neked most men
ned kell.” S miután a költő valóban elment, ő még hosszú ideig a barátnőjénél éjsza
kázott. Később tudta meg, hogy Gressmann beleszeretett. Sokan vádolták azért, mert
visszautasította a közeledést. De nem ez ütötte meg igazán. Hónapokkal később, egyik
este Beate tágas kedvvel rontott be a klubházba, az irodalmi estre. „No, mi újság? Mi
ez a nagy hallgatás?” Csak egyvalaki fordult feléje, s mindössze ennyit mondott:
„Gressmann meghalt. Az ő tiszteletének áldozunk a csenddel, Beate.”
A halál után mindenünk nyilvános. Még a páncélszekrényben őrzött személyi anyag
is. A költőében ez áll: „Gressmann kolléga 1958. február 12-től dolgozik kerületi részlegünk
nél. Először kézbesítőként alkalmasuk, később a cégpostához került. Gressmann kolléga sokolda
lú munkaerő, olyannyira, hogy gyakran és önkéntes vállalásból telefonosként is működött. M un
kavégzése határozott és pontos. Semmi panasz nem volt eddig ellene. Dacára annak, hogy na
gyon tartózkodó természet, munkatársaihoz mindig kollegiális. Rossz egészségi állapota ellenére
sem mulasztott soha, sőt, munkaintenzitása igen jó. Munkaidőn túl főként irodalommal foglal
kozik, mely számára némi sikert is hozott már. Gressmann kolléga részt vesz a párttanfolyamon,
ezenkívül ő szedi a szakszervezeti tagdíjat. Munkahely-változtatásra a közeljövőben nem gon
dol. Gressmann kolléga erkölcsi élete kifogástalan”... Aláírás: Heller, személyzeti vezető.

Imre Flóra

EGY VÉGEÉRHETETLEN FOLYOSÓN
Egy végeérheteüen folyosón
álltunk, kétfelől kovácsoltvas ráccsal
elzárt ajtók (persze, meglehetősen
furcsán hatott a fehérre meszelt
falat megtörő sok szecessziós,
kávébarnára festett vasciráda,
mintha valami nagyon mediterrán
- mondjuk, spanyol vagy délolasz - kolostor
kerengőjén cikázna át a fény,
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de jól tudtam, hogy nem a patio
napsütötte kavicsmozaikjára
nyílnak azok az ajtók - és nem is
érzéki boltívek alatt -,
hanem csak egynémely hivatalos
helyiségek ütött-kopott
asztalaira), amikor
keskeny metszésű, gunyoros
szemével kétszer végigmért a mellem
hegyétől az arccsontomig,
és fejét kissé félrehajtva így szólt:
- Nos hát, végül is, asszonyom,
udvarolni jöttem és nem politizálni.
Egy rövid ideig hallgattam akkor,
aztán csak annyit mondtam: —Ó.
S miközben alig leplezett villámok
sisteregtek pupilláink között,
valahol ott, ahol a folyosó
bizonyos mértékig már emberléptékűvé
növekszik az optika törvényei folytán,
feltűnt a látószögemben egy vézna,
aránylag alacsony alak,
és rohamosan látszott közeledni,
bár nem moccant (vagy úgy tűnt, hogy nem moccan).
О pedig, noha látható volt,
hogy egész testével érzékeli
háta mögött a tér zsugorodását,
így folytatta: - Bár az érdekeink
különböznek, ha maga is akarná,
köthetnénk egy többé-kevésbé
ésszerű kompromisszumot.
- Tudnia kell —feleltem, s egyre inkább
ránehezedett a jobb mellbimbómra
elégedetlen, kacér ó-ra formált
ajkának félreérthetetlen,
bár nem tolakodó figyelme -,
hogy sose voltam és most sem vagyok
híve a félmegoldásoknak. - Közben
az a bizonyos egyre jobban fénylő
alak megállt mintegy kilenclépésnyire
beszélgetőtársam háta mögött.
О megfordult, s mintha senkit se látna,
végignézett az ajtók monoton
ismétlődő során, majd könnyedén
meghajolt - nem derékból, hanem vállból -,
és azt mondta: - Vagy úgy —és szertefoszlott.
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EGY TANÁR BESZÉL
Valahová messzire tartanak,
ahogy a fény, ahogy a madarak,
és ezerfelé viszik (ha viszik
egy darabig) szíved kvantumjait.
És mások jönnek majd, és körülállnak,
és sütkéreznek kissé és aránylag
gyönyörködve (noha tán észrevéüen)
a tested szétsugárzó melegében
(bár némelyik fázósan elhúzódik);
de van talán, aki azt mondja: jó itt,
és termőföldjében gyökérre kap
valami nagyobb erő küldte mag,
és a suháng lassacskán lombosodva
nem emlékszik a keltő áramokra,
de az már mindegy, mégis közvetíti
annak, akinek csak érzékelői
vagyunk mindnyájan - modulációkat
egy napból, mely már régen összeroskadt.

Cserne István

MITOLÓGIA ÉS DIAGNOSZTIKA:
JÓZSEF ATTILA KÓRKÉPE

„országos v o lt a p u s z tu lá s b a n ,
no de h á t n e b ú su lja to k . "

József Attila élete és főleg halála több évtizede a magyar értelmiség mitológiai témá
ja. Hogy azzá lett, abban a költő irodalmi nagysága mellett öngyilkosságának, pszi
chiátriai (pszichoanalitikus) kezelésének titkok övezte tényei nem kis szerepet játsza
nak. A költőt életében és halálában kísérő közérdeklődés méreteiről fogalmat alkot
hatunk a Kortársak J ózsef Attiláról című gyűjtemény három kötetének már
puszta terjedelme alapján is.
Tverdota György egy tanulmánya (József Attila fogadtatása 1945—1949 kö
zött , az IHLET És ESZMÉLET című kötetében) a koalíciós korszak József Attila-képét
a korábbiakkal való folyamatosságában mutatja be. Standeisky Éva könyvének (A Ma
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g y á r K o m m u n i s t a P á r t i r o d a l o m p o l i t i k á j a , 1944-1948, Kossuth, 1987) A J ó z s e f
A t t i LA-KÉP v á l t o z a t a i című fejezete pedig bemutatja, hogyan vette használatba a

koalíció polarizálódásának időszakában a két munkáspárt az ideológiai és hatalmi
harc céljaira József Attilát. A költő államosításának egyik fontos dokumentuma Hor
vátit Márton kötete: LO B O G Ó N K , PETŐFI (Szikra, 1950). A kép kimerevítéséről ezután
már komoly gépezet gondoskodott; az ötvenes évek politikájának eme hős-iparágát
egy munkásmozgalmi hős, élmunkás szintetikus úton való előállításának műhelyfo
gásain keresztül megismerhetjük például Örkény István B a b ik című posztumusz re
génytöredékéből. József Attila személyét és élettörténetét a mozgalmi agitáció, pro
paganda, így az általános és középiskolai irodalomoktatás is a két világháború közöt
ti hazai történelem illusztrálására használta fel, olyan módon, amely megvalósítja a
profetikusán előre látott és félt áruvédjeggyé válást.
A József Attila-védjegyet számlálhatatlan művelődési intézmény viseli; a költő szü
letésnapja a magyar kultúrpolitika jeles dátuma; József Attila lett a magyar prole
tárköltő, aki halálával a két világháború közötti történelemnek vált mártírjává. A köl
tő valós személyét és vonásait az emberi okokon kívül a politikai hálószobatitkokat
védő több évtizedes levéltári zárolás is óvta a tárgyilagos szemügyre vételtől. Az ár
tatlan JÓZSEF A t t i l a E m l é k k ö n y v forgalomba hozatalának több évtizedes tilalma,
a S z a b a d ö t l e t e k jEGYZÉKÉ-nek hozzáférhetetlenné tétele ennek csak két jellegzetes
példája volt. A szinte mauzóleumi őrizetet (csodálkozzunk-e?) éppen a költő mozgalmár szerelme, Szántó Judit, a hivatásos özvegy végezte soká. Szántó Juditnak a köl
tőt nagyon értő Fejtő Ferenc iránti kirohanása (melyet Szántó Judit N a p l ó é s v i s z szAEMLÉKEZÉs-ének 120-121. oldalán olvashatunk) éppolyan, mintáz E m l é k k ö n y v
évtizedeken át zárolt könyvtári példányaihoz utólag csatolt diszkrét bájú, stencilezett
használati utasítás hangja (Szabolcsi Miklós, 1957): „[...] Mindezen felül: a kötetben több,
utóbb árulóvá lett vagy disszidált személyről esik szó, több, József Attila egyes ellentmondásos kor
szakára [sic!] vonatkozó közlés található. Mindez indokolttá teszi, hogy a J ó z s e f A t t i l a E m 
l é k k ö n y v - ^ ne a legszélesebb olvasóközönség, hanem a kérdést tanulmányozó kutatók, írók,
tanárok tanulmányozzák, akik a kötetet kellő kritikával kísérik."
József Attila személye azonban különös módon mégis ellenáll minden intézménye
sített kisajátítási kísérletnek, hiszen az évtizedek múlásával mit sem csökkent a mű és
a művet megalkotó, a mű m ögötti ember iránti érdeklődés. Úgy gondolom, olyan
ember életrajzát, személyiségét hihetóen, emberileg megérthetően rekonstruálni,
mint József Attila volt, komoly pszichológiai, irodalomtörténeti, párttörténeti, kul
túrpolitikai „hántoló és hántoló” munkát igényel, ami természetesen folyik, de a vé
lem ények divergálnak.
József Attilát az „apparátus” olyan módon államosította, hogy valós képe helyett a
korabeli irodalompolitika és egyáltalán, politika kreálta fantomalak él a köztudatban.
Ha valakinek nevét kulturális és politikai propagandacélok szolgálatába állították,
akkor az illetőről engedélyezett képből óhatatlanul kimaradtak olyan részletek, amik
a népiskolaivá egyszerűsített, árnyalatoktól mentes („vonalas”) kép kialakításában
csakis zavart okoztak volna. József Attila-képünkbe ily módon a valódi megértést he
lyettesítő és egyben gátló számos axióma, mítosz, felülvizsgálhatatlan tantétel került
be. Ezek a mítoszok olyan kérdésekre adott látszatválaszok, amely kérdések, tények
és (történelmi, illetve lélektani) összefüggések kellő ismerete híján fel sem tétettek,
és amelyek a kérdések felmerülését is képesek voltak meggátolni. Költőnk azonban
(művein túl) nemcsak „kora” és utókora miatt volt alkalmas arra, hogy mitológiai
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lény váljék belőle: a többi okot az alkotó személyiségében kell keresnünk. Ajelen írás
sal a lélektan felől igyekszem közelebb jutni az ismeretlen József Attilához.
Lássunk néhányata közkeletű, politikai és pszichológiai homályokat egymásba úsz
tató József Attila-mítoszokból.
- Egyik mítosz:
a költő öngyilkossága és betegsége üldöztetésén, mellőzésén, majd a Kommunista
Párttal való szakításán alapult volna.
A kórtörténet hosszúsága ennek ellentmond: első öngyilkossági kísérlete kilenc
éves korára esik, a párttal való szakítás tényei pedig nem közismertek, bár bizonyo
san van jelentőségük a költő élet- és kórtörténete számára. Horváth Iván idevágó dol
gozata (J ó z s e f A t t i l a é s a p á r t ) azt a tényt tárja fel a költő egy éles hangú tanul
mánya és két, annak idején megjelent, de (talán épp politikai mondanivalója okán)
korábban nem hozzáférhető és ezért nem elemzett cikke alapján, hogy József Attila
igen határozott nézeteket vallott kora létező szocializmusáról. A költő ugyanis elemi
emberi értékek nevében gyakorolt tárgyilagos kritikát felette, s véleménye nem po
zitív. E szellemben foganhatott ez a két sora is: „Talán dünnyögj egy új mesét, / fasiszta
kommunizmusét” (V i l á g o s í t s d FÖL, ÖSSZES v e r s e i , 496. sz.).
- Másik mítosz:
a Mama jó volt (csak jó, nagyon jó); minden családtag minden nehézségének és ba
jának forrása a proletársors, a szegénység lett volna.
Valóság, hogy igen súlyosak, durvák az élettörténet tényei önmagukban is: a nyo
morgó család apa nélkül marad; a nagybeteg anya áldozatos munkával igyekszik el
tartani három gyermekét. A Horthy-korszak leegyszerűsített történelmi képletébe
beleülő részletek jól ismertek, ám a Mama betegségének érzelmi összetevői és mind
ennek a költőre való hatásai nem köztudottak. József Attila maga 1926-ban erre döb
ben rá: „Anyám meghalt, most nem tudom, hogyan viselkedjem vele szemben” ( Ö s s z e s v e r 
s e i , 287. sz.).
A modern pszichiátria fogalmaival követni lehet a költő évtizednél hosszabb tisz
tázó erőfeszítéseit. Különlegesen súlyos (ezért valószínűleg kórokozó) szerepe van
ugyanis annak, hogy az anya (több ok miatt) érzelmileg elérhetetlenné, alig megkö
zelíthetővé, gyerekei iránt elutasítóvá vált. Ez a tény József Jolán elbeszéléséből is na
gyon világosan kiderül sok helyütt. Csak egyetlen példa: „Nem szólt hozzánk. [...] ha ott
hon volt, mint egy beteg madár, a dívány végében kuporgott. [...] A sarokba húzódtunk, s csak
akkor szólaltunk meg, ha már nem lehetett tenni semmit ellene: mama, éhes vagyok. ” (JózsefJo
lán: JÓ ZSEF ATTILA, 1955. 11. o.) Olvashatunk itt verésekről és az anya olyan öngyil
kossági kísérletéről, melyet a tüdőgyulladásból lábadozó harmadik elemista József
Attila akadályozott meg.
Hogy az anya lelkiállapotainak jelentőségét pontosan érthessük, némi bevezetőt
igényel; József Attila esetére e gondolatokat Szőke György egyik tanulmánya nyo
mán (K o r a i t r a u m a t i k u s é l m é n y e k f e l d o l g o z á s a J ó z s e f A t t i l a k ö l t é s z e t é 
b e n , Magyar Pszichológiai Szemle, 1983) alkalmazom. Az emberi csecsemő fejlődését
ugyanis a legkorábbi életkor eseményei meghatározó módon érintik. A csecsemő és
anyja közti viszonynak teljesen normális körülmények közt is része az egészen kö
zönséges éhség, és mint Melanie Klein óta tudjuk, ez (vagy bármi egyéb szükséglet
feszültsége) kiegyensúlyozott körülmények közt, teljesen átlagos anyával szemben is
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m értéktelen dühöt és a dühvei arányos (megtorlástól való) félelmet alakíthat ki. A
csecsem ő lelkiállapotainak egyik része a jól táplált elégedettség, a másik fele pedig
ez a féktelen indulat és rettegés; a kettő aránya számtalan alkati, környezeti feltétel
től függ; M. Klein paranoid-skizoid pozíciónak nevezi ezt a normál fejlődési fázist. Az
anya egyik dolga pedig átlagesetekben épp az, hogy a „rosszat” a gyermek helyett is
m integy kezelje: ismerje fel létezését és súlyosságát, módszeresen igyekezzék jóté
kony irányba befolyásolni az egyensúlyt (ez az, amit D. Winnicott az „elég jó anya”
term inus technicus alatt ért, és amit az átlaganya, vagy aki őt pótolja, megbízhatóan
képes elérni). Nem kell viszont messzire mennünk a korai anya-gyermek kapcsolat
kudarcainak példáiért József Attila (anyatémákban feltűnően bővelkedő) életművé
ben: a költő Iszonyat című versében írja meg a jelenséget, katasztrofális hatásával a
„főszereplő” gyermekre. Az anya távol, a főszereplő, a csecsemő pedig akként válik
áldozatává hétéves nővére dühös elhagyatottságérzésének, hogy az a tejet használja
fel kínzóeszközül. Az eredm ény olyan kín, amely tartósan romboló hatással van még
annak lehetőségére is, hogy az anyával való kapcsolatjóvátehesse a sérülést. Avers
ilyen értelemben tudományos pontosságú leírás. A költő kórtörténetéből (pl. Szántó
Judit: N apló és visszaemlékezés, 89-90. o.) pedig ismeretesek a gyomrára, evésére
vonatkozó makacs panaszok; Rapaport Samu éppen emiatt kezelte őt.
A kisgyermek József Attila számára továbbá apja távozása is traumatikus jelentő
ségű lehetett, mégpedig kétféle úton: az apa elvesztésén túl azáltal is, hogy a Mama
ekkor változott át súlyosan nyomott hangulatúvá, akivel képtelenség volt akár szót
váltani, és aki elkeseredett dühvei verte a gyerekeket. S ezt nem valami csínyekért
tette, hanem saját bajai miatt, mert pl. a gyermekek puszta látása is arra ébresztette
rá: képtelen jól gondoskodni róluk. (Erről 1. József Jolán könyvének 58-59. oldalát.)
És ha azt gondolnánk, hogy ez már biztosan csakis a szegénység miatt van, tévedünk.
A költő nővére leír egy olyan esetet a tán még náluk is szegényebb, de boldog szom
széd családdal (özvegy anya három lányával; „jókedv és öröm buzgott belőlük" - írja), ahol
is a József család gyermekei, feltámadt hiányérzetük, elhagyatottságuk miatt úgy
kezdtek zokogni, hogy anyjukat kellett áthívni, de ő se volt képes a gyerekeket csilla
pítani (uo. 11., 40-41. o.).
- Harmadik mítosz:
a pszichiátria és ezen belül a pszichoanalízis kényes szerepe József Attila állapotára és
annak változásaira nézve.
Vulgáris változatban: hogy a pszichoanalízis ártalmas, gyanús, kétes dolog (lett)
volna. Ez a mítosz magyarázhatja Bókay, Jádi és Stark munkájának egyik, szinte é k 
nek ható mondatát (KÖZTETEK LETTEM ÉN bolond ..., Magvető, 1982.119. o.), mely
ből úgy tűnik ugyanis, hogy például a Gyömrői-analízist, melynek egy nagy fontos
ságú mozzanatátírásukban maguk is elemzik, nem tekintik kezelésnek. Ezt írják: „Tu
lajdonképpen 6 [Bak Róbert, Cs. I.] volt az első (és utolsó), aki a költőt betegként kezelte, mert
az előző két pszichoanalitikus kezelés döntően önismereti célú volt. ” ■
A pszichoanalízis a harmincas évek művelt pesti átlagembere számára, mint a ne
urózisok kezelésének módszere, ismeretes volt. Ma komoly kulturális misszió az ana
lízisre vonatkozó bármilyen ismeretterjesztés. így a pszichoanalitikus szerepéhez igen
hasonlatos helyzetbe hozza a nézőt a Radnóti Miklós Színpad AMIT SZÍVEDBE REJTESZelőadása. Az est kiinduló nyersanyaga a Szabad ötletek jegyzéke. A közönség úgy
hallgathatja a gondolatoknál csak egyetlen árnyalattal hangosabb, épp csak hogy
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megfogalmazott és kimondott szabad ötleteket, verseket, hogy egyszerre jelen is van
a történésben, és kívül is marad rajta. Az előadás előtt kiosztott sztetoszkópszerű tol
mácskészülékével mindenki, mint orvosi műszerrel hallgathat, tanulmányozhat
olyasmit, amit így semmilyen más köznapi helyzetben sem. Az előadás így ma fontos
ismeretterjesztő vívmány, míg a harmincas évek művelt átlagemberének talán sem
mi gondot nem okozott az analízis realitásait, elvi és módszertani szabályait, a keze
lés mibenlétét megérteni.
Az analízis ilyetén ábrázolása azzal a további előnnyel is jár, hogy a kezelés egy
alapvető mozzanatát szinte a zsigerein át érezheti a darab nézője. Azt ugyanis, hogy
József Attila visszatérő témája: a teljes ellátottságra való mérhetetlen, kielégíthetet
len igény hogyan ébred fel abban a helyzetben, amely úgy van megkonstruálva, hogy
épp ennek az igénynek a felélesztésére nagyon is alkalmas.
Tudománytörténeti tény, hogy a József Attila esetéhez hasonló súlyosságú kórké
pek kezelésének elmélete és gyakorlata (leszámítva a kérdés úttörőit), csupán az 1970es évekre fejlődött rendszerezett ismeretanyaggá (és a szakma haladásának egyik fő
irányává). A borderline személyiségzavarról van szó, melynek kezelése megfelelően
felkészült és megfelelő feltételek mellett dolgozó pszichiáter számára ma már napi
feladat lehet. József Attila kórképéről, kezeléseiről e felismerések fényében alkotha
tunk valós képet és véleményt.
- Negyedik mítosz:
Horger Antal kiállhatatlan fráter lett volna: személy szerintőt kell okolni azért, hogy
a költő nem volt képes szabályos, munkába járó hivatalnokká válni.
Lehet. Azonban az egyetemek mindig is konzervatív intézmények voltak. Az EL
TE Bölcsészkarának József Attila emlékezetére összehívott tanácskozását így nyitot
ta meg az egyetem rektora: „Könnyen megeshetett volna, hogy JózsefAttilára, ha akkor egye
temünkrejár, ugyanaz a sors vár, mint akkor Szegeden. [...] Felteszem a kérdést: vajon mit tud
na egyetemünk kezdeni [ 1980-ban, Cs. I.] azzal a jelenséggel, amely a József Attila nevet vise
li, milyen sorsa van vagy lehet itt a védtelen, pokolra járó dudásoknak? Az intézmények és szer
vezetek nem kedvelik a szabálytalant, hajlamosak arra, hogy a soha meg nem elégedés kezdetben
gyakran mégjámbor nyugtalanjait nehéz emberekké gáncsolják. Munkatöbbletet okoznak, rossz
példát mutatnak, mondják. Megzavarják az állóvíz békahőseit - teszem hozzá. ”
Alább lesz még szó arról, hogy a korai gyermekkor traumái hogyan függenek
össze a passzív ellátottságra vonatkozó kívánsággal és a munkaképesség hiányával; a
S z a b a d ö t l e t e k j e g y z é k e első részének éppen ez egyik központi témája. Lásd az
evés, az evéssel kapcsolatos traumák, a bűntudat, az agresszív kívánságok egymás
utánjának sorozatait és az ilyen refrénszerű felkiáltásokat: „dolgozzon a Gyömrői / dol
gozzon a Jolán / dolgozzon az Etus / dolgozzon a mama / dögöljön meg [...] én nem bánom ha
meg is döglök / annyira nem szeretem magam, hogy dolgozzak”.
A költő csecsemőkorának feltételezhető hányattatásai a gyermekkorban tovább
folytatódtak; az életrajz a költő lelenc, kispap, hajósinas, könyvügynök korától mind
végig az emberekkel, célokkal, hivatásokkal való kapcsolatok megszakadásának tö
retlen sorát alkotja (lásd alább is, a diagnosztikus kritériumoknál). Egy 1930-as új
ságcikk (Kortársak J ózsef Attiláról, 1987. 157. о.) a költőt születésétől első ver
seskötete megjelenése idejéig (egyetemi tanulmányain kívül) húsz foglalkozása fel
sorolásával jellemzi szinte ezt sugallva: Kell-e itt bármit is magyarázni?
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- Ötödik mítosz:
aki ilyen jó verseket ír, az nem lehet beteg (különösen nem annyira, mint amennyi
re valójában volt, vagyis nem betegségről volna szó); az ügy legalábbis titokzatos: köl
tőnket a misztikus ellenség kergette a halálba.
Csupán két epizód arról, hogy mások és maga hogyan látták ezt: Vágó Márta, 1927ből (Vágó Márta: JÓ ZSEF A TT IL A , 109. o.): „[...] mikor mentem itt lefelé a bevetett árokban
[- idézi József Attilát -], szemben, az emelkedő lejtő mezsgyéit bóbiskoló parasztoknak lát
tam, az egyik behúzta a nyakát, a kalapja az orráig csúszott előre, és pipa lógott a szájából [...]"
„ - LATTA, Attila ? - kérdezte Irma néni [a kiránduló társaság vendéglátó háziasszonya,
Cs. I.], és kissé megcsuklott a hangja. - Azért tudtam, hogy szántóföldek - nevetett Attila vigasztalóan. [■■■]- Nagy bajnak tartja ezt Irma néném? - kérdezte kissé aggodalmas hangon. - Köl
tőnél nem annyira nagy baj - mondta Irma néni -, de azért én a maga helyében beszélnék erről
orvossal, beszélt már? [ ...]- Azt mondják, ha meg tudja írni az ember, ha fel tudja használni,
nem is baj - dilnnyögte [József Attila]”.
Fejtő Ferenc így ír a Szép Szó Emlébzámhan: „Még élt, s már halálthozó f ű sarjadt belő
le. [...] A N a g y o n fá j -t telefonba olvasta fel, amikor egy éjszakai virrasztás után elkészült ve
le. [...] azt mondtam akkor [...]: Nagyon, nagyon szép. S ö azt felelte a telefonba, boldogan-boldogtalanul: »Nagyon-nagyon fáj.« De nem tréfásan vagy patetikusan: inkább letargikusan. A
halál ámyékozta be, s ő feszülten figyelte a híreket, miket mélyéből önszava hozott."
A valós helyzet e téren (Otto F. Kernbergnek a borderline állapotokat tárgyaló
1975-ös monográfiáját idézem): a kreativitás, a szublimációra való képesség egyfelől
a súlyos dezorganizáció ellen hat, két másik tényező azonban (az önpusztítás énide
állá válása és a fontos emberi viszonyok, műszóval: a tárgykapcsolatok sérülésének
súlyossága) a rossz kórjóslat fontos jelei. A borderline képekben az ép vagy viszony
lag ép személyiségrész tartósan, soká funkcióképes maradhat, míg a kóros személyi
ségrész megnyilvánulásai korlátozottak, szelektívek lehetnek. Lásd még alább is, a
diagnosztikus kritériumok ötödik pontjában: a zavarok fellépésének, felszínre
bukkanásának lehetősége a strukturálatlan helyzetekben és a személyes, közeli
kapcsolatokban (így adott esetben például éppen az alkalmatlan kezelésben) a leg
nagyobb.
A P s z i c h o a n a l íz is - k o m é d i a című töredék különlegesen pontos képet ad erről,
a páciens szemével. Az ép személyiségrész (az írásban: az „értelmes”; szemben a „hü
lye” és az „ártalmas” saját magával és a „hülye” Gyömrőivel) prózában és versben fe
jezi ki a maga számára már kezelhetetlenül súlyossá vált kórfolyamat részleteit, adott
esetben igen szakszerűen (a diagnózis és a kezelés ezen vonatkozásaira még visszaté
rek). És a közönség olyasmit olvashat, amiről egyébként csak homályos sejtelmei-félelm ei lehetnének, hiszen alanyi költőnek lenni éppen efféle ügyek tolmácsolásának
képességét is jelenti.
Kicsoda mármost József Attila? - merül fel műveinek olvasóiban azóta is a zavarbaejtő kérdés. Az-e József Attila, aki szenved, aki beteg, és akiről ezt verseiből is vilá
gosan tudhatjuk? Az, aki így ír, olvasóit megszólítva, 1928-ban, múlt időben (és - té
vedés kizárva - a cím: JÓZSEF A t t i l a ): „országos volt a pusztulásban, / no de hát ne bú
suljatok”, és aki rendszeresen tudósít hogylétéről például ilyen verseiben (olvassunk
csak bele ezekbe): S z o m o r ú f ű z ; M i n d e n t h a g y o k ; B e t e g v a g y o k ; K í n o s , s z ö g l e 
t e s MÚLÁSOM; REM ÉNYTELENÜL; S z á m v e t é s ? Avagy a puszta tény, hogy műalkotást
olvasunk, és hogy nagy költő az, akivel dolgunk van, olyannyira az emberi mérték
fölé helyezné a személyét, hogy a köznapi józan ész fogalmai rá nézve ne volnának
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érvényesek? Lélektanilag érvénytelen lenne, amit magáról ekkora nyomatékkai ál
lít, pusztán attól, hogy a közlések formája vers?
Szerencsére azonban a költő életrajzának, műveinek, ezeken belül különösen a
közvetlenül személyes jelentőségű írásainak és a hozzá közel állók róla szóló vissza
emlékezéseinek alapján (Vágó Márta, Németh Andor, József Jolán, Szántó Judit,
Illyés Gyuláné) a személyiség zavarbaejtően sokféle vonása között megláthatók az
összefüggések, minden tarkaság, szándékos és szándékolatlan torzítás dacára is. Vá
gó Márta szeretettel, szépírói tehetséggel, a tapintatot teljes nyíltsággal ötvözve ír Jó
zsef Attiláról. És ugyanő, aki a költő felnőtt életéről igen pontos, életszerű, sminktől
és sematizálástól mentes képet fest, megírja, hogy maga is állott pszichiátriai osztá
lyon kezelés alatt egy alkalommal (Vágó M.: J ó z s e f Attila, 198., 222. o.) (valószí
nűleg pszichotikus epizód miatt). Am, feltehetőleg pszichoanalitikus kezelésének (uo.
255., 268. o.) eredményeképpen is, meg tudta őrizni vagy vissza tudta szerezni a bo
nyolult emberi jelenségekben való tárgyilagos eligazodás képességét. írásában ezért
a realitás lélektani és nem lélektani elemeit világosan megkülönböztetve képes meg
jeleníteni. Ugyanezek az erények jellemzik Németh Andornak, a költő közeli, szemé
lyes jó barátjának nemrég külön kötetben is kiadott ^visszaemlékezéseit és műelem
zéseit, melyek bő forrásai a lélektanilag is nagyon pontos megfigyeléseknek. József
Attila gyermekkorának megértéséhez a József Jolán munkájában való elmélyedés
nélkülözhetetlen forrásunk. Szántó Judit Napló és vissZAEMLÉKEZÉS-ének bevezető
jében Murányi Gábor, a kötet szerkesztője maga hívja fel, mintegy karját széttárva,
az olvasó figyelmét arra, hogy a Judit által leírtakból nem minden felel m eg a szigo
rúbb, tényszerű igazságnak, és hogy sok minden inkább Szántó Juditra jellem ző, mint
József Attilára.
Kikerülhetetlen tény azonban, hogy az emlékezések óhatatlanul szubjektivek. A
néprajztudós Dömötör Tekla, élete fontos szereplőire és nevezetes adatközlőire való
visszaemlékezéseinek (Táltosok Pest-Budán ) bevezetőjében ekként illusztrálja ezt:
„Most néhány szót az emlékezet, a szóbeli hagyományozás természetéről. Az utóbbi esztendőkben
többször kellett írnom elhunyt kortársakról, és már akkor meglepődtem, hogy a leíratlan, szóhagyományozásban élő emlékezés mennyire pontatlan. Gyászoló anyák ésfeleségek, legjobb barátok
szinte teljesen képtelenek voltak az elhunyt fontosabb tetteire, sorsára visszaemlékezni —saját em
lékezetük is csak többnyire arra korlátozódott, ami az elhunythoz való személyes viszonyukban
számukra fontos volt. Egy fiát nagyon szerető, művelt édesanya, amikorfia tudományos eszméléséről kérdeztem, leginkább arra emlékezett, hogy az mennyire kedvelte a spenótot. ”
Az objektív és szubjektív tények kellően nagy halmazának elemei azonban a diag
nosztikus képbe mégis pontos mozaikdarabokként illeszkednek, és átsejlik az anya
gon a (politikai) József Attila-mitológia kiépülésének mechanizmusa is.
Nézzük meg egy példán, hogyan ismerhetők fel lélektani realitások (a törvénysze
rűen szubjektív) visszaemlékezésekből, mi a „kiszűrés” logikája, és miként használ
hatók ebben a pszichiátriai szakismeretek. A József Attilával kapcsolatban állók közül
többen is leírják egy igen hasonló nehézségüket vele való viszonyukban. A József At
tila iránti szeretet, érdeklődés, segítő szándék és a tárgyilagosság időnként össze
egyeztethetetlenek, néha túl nehéz feladattá válik a kapcsolat puszta fenntartása is.
Illyés Gyuláné (JÓZSEF Attila UTOLSÓ hónapjairól, 92. o.), Vágó Márta (id. mű 8889., 266. o.), Koestler Arthur (1. Kortársak J ózsef Attiláról), Hatvány Lajos (1.
Kovács Ákos: BÉCS UTÁN, PÁRIZS ELÓTT, Hatvány L. Múzeum Füzetei, 12. o.) igen
hasonló epizódokban élték át azt a (József Attila által kiváltott és így rá, lelkialkatára
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és, m int majd látni fogjuk, kórképére is) nagyon jellem ző, kettős érzületet, amit 1. a
jóindulat, barátság, szeretet és 2. az önkéntelen meghátrálás, visszahőkölés váltako
zó arányú keveréke alkot. Ugyanezt a (karaktervonássá vált) jelenséget írja le továb
bá József Attila gondolkodói alkatának ismertetésében Tverdota György, tucatnyi emlékezőnek abban az egyöntetű emberi reakciójában tükröződve, ami az előzőek so
rába pontosan beilleszthető: József Attilának sajátos, (vita)partnereihez ragaszkodó
és őket éppen vitamódszerével el is maró eszmecsere-szenvedélyét, amiben a vita tar
talma szinte elveszti jelentőségét a vitázóval való viszony egyazon időben ragaszko
dó és távolságot teremtő töltetéhez képest. Természetesen más és más ponton van a
hangsúly az egyes esetekben; ezek a visszaemlékezéseknek már a visszaemlékezők
szem élyére jellemző mozzanatai.
A pszichiátriai kórisméről:
tudománytörténeti tény, hogy az elmegyógyászatban a diagnosztika a hatvanas .évek
től több ok miatt súlyos válságba került. Egyfelől mind sűrűbben bukkantak fel olyan
kórképek a napi gyakorlatban, melyek nem voltak megfoghatók sem a neurózisok
ról, sem pedig az elmebetegségekről összegyűlt (a megfelelő diagnózisokban össze
sűrített) addigi tapasztalatok alapján (a határeseti kórképekről van szó); másrészt a
pszichiátriai zavarok lélektani és biológiai kezelésmódjainak forradalmi fejlődése
szinte azt ígérte a szakma számára, hogy hamarosan minden kórkép teljesen gyógyíthatóvá válhat majd, s ez a beteget szinte megbélyegző diagnózisok használatát - vél
ték —feleslegessé fogja tenni.
Tény az is, hogy a pszichiátria az egyetlen olyan orvosi szakterület, melyben a diag
nózisok nem maguktól értetődők, és ezért hosszas definíciók kell hogy lehetővé tegyék
a korrekt, statisztikailag és az egyes betegek kezelésének megtervezésére is használha
tó kórismézést. A Betegségek nemzetközi osztályozása című világszerte használa
tos kézikönyvígy kizárólaga pszichiátriai kórképekhez ad részletes meghatározásokat
(a bennünket érdeklő borderline fogalom ennek legújabb, 1978-as kiadásában is csak
érintőlegesen szerepel). A jelenség oka az, hogy a pszichiátriában az orvosi munka tár
gyát személyes (tehát óhatatlanul szubjektív elemeket is tartalmazó) jelenségek alkot
ják, eltérően a medicina m inden más szakterületétől. A pszichoanalízis számára pedig
a kórisme legfontosabb elem e kezdetben mindenekelőtt a kezelésre való alkalmasság
megállapítása, az elm ebetegség mindennemű formájának kizárása volt.
N em célom e helyütt a korábbi, többnyire skizofréniát kimutató patográfiák (Bak
Róbert, Varga Ervin, Kulcsár István munkáinak) elemzése. Bak Róbert patográfiáit
idézi és elemzi Bókay-Jádi-Stark munkája; Varga Ervin dolgozata az Ideggyógyászati
Szemlében (1963), Kulcsár Istváné pediga KORTÁRSAKJÓZSEF Attiláról lapjain hoz
záférhető. A diagnózis megállapításakor figyelembe veendő tényekre és e tények ér
tékelésének módjára is új kiindulási pontot javaslok. Nemcsak József Attila kezelése
kor, de e tanulmányok megírásakor sem volt ugyanis kellően széles körben ismert
vagy használatos a napjainkra már világosan körvonalazottá vált borderline fogalom,
melynek segítségével megkísérlem leírni a költő kórképét. A mélylélektani szempon
tú József Attila-patográfiákra példaszerűnek tartom Szőke György tanulmányait.
Bókay, Jádi és Stark a Gyömrői-analízis indulatáttételi viszonyainak leírásakor
utalnak ugyan arra, hogy József Attilát borderline esetnek vélik, pszichotikus állapo
tát pedig nem skizofréniának, hanem az indulatáttételben kialakult pszichózisnak
tartják (id. mű 147-148. o.), ám részletes indoklást nem közölnek.

Cserne István: Mitológia és diagnosztika • 651

Nem befolyásolja a diagnosztikus vizsgálódás lényegét az a kérdés, bogy vajon mű
alkotások tekinthetők-e patográfiai anyagnak, vagy hogy a nem publikálásra (hanem
analízise kiegészítésére) szánt S z a b a d ö t l e t e k j e g y z é k e vajon műalkotás-e, vagy
csakis lélektani jelentősége van-e. Irodalmi művek értékén nyilvánvalóan semmit
sem módosít az a tény, hogy lélektani összefüggések is vonatkoznak rájuk. Az alanyi
költő tevékenysége ugyanis többek közt abban is áll, hogy szavakba önt és ezzel má
sok által észlelhetővé-befogadhatóvá tesz olyan anyagot, amely addig a saját szubjek
tumának még maga által sem ismert része volt; más alkotók természetesen másfajta
közegben dolgoznak. Költői mű, tudományos felfedezés és szabad asszociáció egy
aránt lehet elemzés tárgya (melynek módja azonban más, ha gyógykezelés során, és
más, ha azon kívül történik). Elemzésünk céljának azért is felel meg úgyszólván bár
milyen adat, mert a lélektani jelenségek többszörösen determináltak és kontinuusak
lévén, a mentális tevékenység termékeinek összessége egységes egészet alkot; az ér
telmezés alapját pedig az anyagban mutatkozó „konvergenciák” szolgáltatják. Anya
gunk tehát a költő műveiből és a vele kapcsolatban állók visszaemlékezéseinek nagy
halmazából áll.
A József Attila kórképe körüli nézetek tarkaságát azzal kívánom áttekinthetőbbé
tenni, hogy feltételezhető kórképe, a borderline személyiségzavar diagnosztikus kri
tériumait forrásainkból vett példákkal illusztrálva pontonként veszem sorra. Az egy
szerűség kedvéiért a diagnózis ismérveinek leírását az ez idő szerint legszélesebb kör
ben elfogadott és használt standard elmegyógyászati diagnosztikus rendszernek, az
Amerikai Pszichiátriai Társaság D ia g n o s z t ik a i é s s t a t i s z t i k a i KÉZlKÖNYV-ének ide
vonatkozó fejezetéből adom meg. Ez a rövid lista azért is jól megfelel a célnak, mert
olyan tünetekből és panaszokból indul ki, melyeket a viselkedés, az emberi viszony
latok, az élmények és érzelmek jól körülírt eltérései alkotnak. A kérdés mélylélekta
ni szakirodaimának fogalmi apparátusa viszont oly kevéssé egységes, hogy a pszicho
terápiás ismeretek és gyakorlat nélküli olvasó joggal követelhetne érthető, világos
magyarázatokat, míg a szakembereket (élénken fejlődő területről lévén szó) az elté
rően értelmezett alapkérdések feletti vitára indíthatná bármilyen más kiindulópont.
(A lélektani részletkérdések további elemzésében mindazonáltal hivatkozni fogok
többek között Otto F. Kernbergnek ezen személyiségzavarok csoportjáról írott alap
vető munkájára.)
Idézem tehát:
„a borderline személyiségzavar diagnosztikus kritériumai:
- a kórkép aktuálisan és hosszú távon egyaránt fennáll, és nem szorítkozik egyes betegségi epi
zódokra;
- az egyénnek szenvedést, illetve társas kapcsolataiban, munkavégző képességébenjelentékeny
zavart okoz;
- legalább öt jelenség fennáll a következőkből:
- 1 - impulzívan, kiszámíthatatlanul viselkedik legalább két önveszélyes területen, például
költekezés, szex, szerencsejátékok, drog és alkoholfogyasztása, bolti lopás, mértéktelenség az evés
ben, testi sérülésre veszélyes tevékenységek;
- 2 - emberi kapcsolataijellegzetesen labilisak és intenzívek, például: gyors és nagymérvű attitúdváltások, a másik személy idealizálása, leértékelése, manipulációja (következetesen a saját
céljai érdekében való felhasználása) fordul elő;
- 3 - aránytalanul súlyosak az indulatai, vagy hiányzik az önkontrollja, például: gyakori
dühkitörések vagy tartósan indulatos állapotok mutatkoznak;
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- 4 —zavart az identitása (énazonossága), ami több ide tartozó területen, így az énkép, a ne
mi azonosság, a hosszú távú célok, a hivatás, az értékek, a barátságok és elkötelezettségek kérdé
seiben jelenti biztonsága hiányát (például »Ki is vagyok én?«, vagy: »Amikorjó vagyok, úgy ér
zem magamat, mintha én volnék a húgom«);
- 5 —érzelmei labilisak, így például normál hangulata órákra vagy pár napnyinál csak ki
vételesen hosszabb időszakra depresszióvá, ingerlékennyé vagy szorongóvá válik, ami után
visszatér a szokott állapot;
- 6 —igen rosszul viseli az egyedüllétet, például: mindenáron igyekszik elkerülni, hogy ma
gára hagyják, és depresszióé válik, ha mégis magára marad;
- 7 —testi sérüléseket okoz saját magának, öngyilkossági szándékával és kísérleteivel, öncson
kítással, verekedésekkel vagy azzal, hogy ismétlődően baleseteket szenved;
- 8 —tartósan unalmat és belső ürességet érez.”
Eddig az idézet. Haladjunk sorban, és vizsgáljuk meg, hogyan érvényesek az egyes
ismérvek József Attilára.
- A személyes kapcsolatoknak sajátosan intenzív jellegét (második ismérv) és egye
düllétének depresszív tartalmát (ez a hatodik pont) Vágó Márta így írja le (id. mű
294—295. o.): „Egy emberrel külön közösséget fenntartani, létrehozni sem tudott. Kivárni, hogy
ez a közösség érzésben létrejöjjön, magától értetődően kifejlődjön, megérlelődjön —ez túl sok volt
neki. H a magatartásával szemben igények merültek fel, megbokrosodott vagy elzárkózott. Azon
nal akart kapni, mindent, ami kellett neki, talajt, támaszt, segítséget, fenntartás nélküli szeretetet, hogy tovább élhesse a maga kínlódó, verssorokra, fogalomtisztázásokra, megdöbbentő kép
zettársításokra irányított, tökéletes rímekért és kifejezésekért küszködő, éles, zord gondolkozású
életét. Édes érzelmek már csak akkor buggyantak fel belőle, ha ilyen támasz, talaj lehetősége csil
lant fe l előtte. De amint hozzá kellett volna járulnia a közös talaj létrehozásához, érdes és kopár
felületre talált benne az ember.”
- Anyja személyével való állandó elfoglaltsága (ugyancsak második kritérium); en
nek mitologikus jellege: anyja egyszerre szent, legjobb és szadista pusztító, akit ő is
legszívesebben megevett volna. Dühe, indulata és ragaszkodása épp abból ered, hogy
sem anyja, sem más nem felelhet meg a teljes és tökéletes gondoskodó lényről alko
tott elem i erejű (gyermekkorból fennmaradt, újraéledt) képzetének. Gyermekkorá
nak eredm énye a kettős, egyfelől pusztító, ellenséges („csak rossz”), másfelől az idea
lizált „csak jó ” anyakép makacs fennmaradása, előbbit lásd pl. a Magány című vers
ben, az utóbbinak megfelelőjét pedig minden kapcsolatában megkapni remélte: fo
lyamatos és súlyos csalódásai így elkerülhetedenek voltak. Ez a mechanizmus az idea
lizálás korai (ún. primitív) formájának és az azzal járó, ugyancsak korai leértékelés
nek jellegzetes együttese.
Szántó Judit a költő partnerei-szerelmei közül az egyetlen, akivel együtt is élt; Nap
ló És vissZAEMLÉKEZÉS-e nem hagy kétséget a viszonyra jellemző labilitás, intenzitás
és a másik személy iránti attitűdök éles váltásai felől. József Attila Judithoz írott egyet
len nem csupán töredékben fennmaradt verse (Judit, Ö sszes versei, 499. sz.) a kap
csolatról tudósít az adott időszakban: „[...] egyedül hozod, / mint a hajdani/ hidegek idejé
ben, még mikor, kedves, / nem öleltelek, / mikor nem civakodtam s nem éreztem, hogy / nem va
gyok veled. [...] Aludj, egyedül alszom én is. ” Vessük ezt össze az asszony pszichológiai ér
telmű leértékelésével (és analitikusa felértékelődésével) a Szabad ÖTLETEK-ben: „Ju
dit csak technikai koituszra alkalmas” (Szabad ötletek jegyzéke, 149. o.).
A Gyömrői Edit iránt kialakult jellegzetesen két részre hasadt és kórosan intenzív
indulatáttételéből természetesen szintén nem hiányzik e borderline lélektani mecha-
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nizmus. A kezeléséről írott P s z i c h o a n a l íz is - KOMÉDlÁ-ban ennek a jelenségnek úgy
szólván tankönyvi leírását adja József Attila, a páciens. Ertelmesség szerint kettőzi
meg analitikusát. „Értelmes” az, aki hajlandó (lenne) szövetségre lépni vele a másik,
a „hülye” terapeuta (és az „ártalmas” saját maga) ellen. A „hülye” terapeuta az, aki a
terápiás viszonyt az egészen más lélektani szerkezetű kórképekre vonatkozó szakmai
szabályok szerint kormányozza, és így a mind mértéktelenebbül vonzódó költő szá
mára vonzalmával arányosan súlyosbodó csalódásokat okoz, ezáltal pedig mindin
kább ellenség formálódik belőle a páciens számára. (Vessük ezt egybe az idealizálás
és leértékelés kettősségével a diagnosztikus kritériumok közt.) A „hülye” Gyömrőihez hasonlóan József Attila is „hülye” a viszonyban; ám az „értelmessel” szövetkezve
reméli, hogy a „hülyét” és az „ártalmasat” kihagyhatják majd az eseményekből. Az
„ártalmas”: az öndestruktív késztetések megszemélyesített koncentrátuma. A reali
tásérzék ilyetén elveszítésére való hajlam a személyes kapcsölatokban ugyancsak a
borderline személyiség fontos mélylélektani ismérve.
ASZABAD ÖTLETEKJEGYZÉKÉ-nek szintén van hasonló (az analízissel járó frusztráci
ókat csökkenteni akaró) célkitűzése: hogyan szüntetheti meg a költő a minden jó for
rásává vált lénytől való különvalóság, elválasztottság düheit és kínjait? Több megoldá
si terve közül e helyütt az utolsó: mivel a kezelés befejezésére a (65. oldalon beígért)
határidő kiélezi a feladatot: „József Attilát meg fogom ölni" - írja, majd a 112. oldaltól
ugyancsak mintegy átveszi Gyömrői funkcióját, végül pedig lemondásban, énje, iden
titása feladásában álló kompromisszumokban nyugszik időlegesen meg. Ugyanilyen
értelemben kezdi Gyömrőihez 1936. október 28-i levelét ily módon: „mindkettőjüknek
írom ezeket, mind a két Editnek, - az egyiknek, aki [...] mérhetetlenül szeretve van, - és a másik
Editnek, aki mindig közbelépett és visszautasított" (J. A. VÁL. LEVELEI, 337. o.).
A MAGÁNY-ban: analitikusa iránt kialakult indulatáttételi szerelmi érzése olyan
pusztító dühbe megy át, amiből kitetszik, mit kellett volna benne egyensúlyban tar
tania az analízis helyett áhított viszonynak (hogy tehát intenzíven kettős attitűd jel
lemzi a kapcsolatot): „ [ . . . ] Nézz a magányba, melybe engem küldesz. / Fogad morzsold szét,
fald föl nyelvedet. [...] Lásd, ez vagy, ez a förtelmes kívánság. "
A viszonyok „hasadásának” ezen jelensége az állapot alapvető lélektani mechaniz
musa lévén fontos diagnosztikus kritérium a pszichoanalitikus pszichoterápia számá
ra is (a tárgykapcsolatok korai fejlettségi szintjét jelzi) (Kernberg, id. mű 30. о.). Egy
borderline zavarokról szóló másik monográfia egyenesen „JUTALMAZÓ és MEG
FOSZTÓ tárgykapcsolati rész-egység’’-ként taglalja a páciens kapcsolatainak lényegében
ugyanezt a kettéválását.
A költő több emberi viszonylatában úgyszólván azonosan fejlődik ki egy sajátos
erőtér (lásd a második és a harmadik ismérvet) a következő összetevőkből:
-J ó zsef Attila részéről feltételek és fenntartások nélküli teljes odaadás, annak kö
vetelő kinyilvánításával, hogy a kialakult érzelem létének feltételévé vált (Vágó Már
ta, Gyömrői Edités Kozmutza Flóra), a másik féltől azonnal és feltételek nélkül meg
követelt viszonzás (pontosabban: gondoskodás),
- a másik fél érzéseiben pedig József Attila érzéseinek tükörképeként az a kettős
ség, megosztottság áll elő, hogy nem tudja megadni neki, amire szüksége van, de gon
doskodnia kell róla, mellette kell maradnia, amiről a három „másik fél” is igen ha
sonlóan, szinte azonosan nyilatkozik. Gyömrői Edit, pszichoanalitikus: „[...] Két hét
múlva tudtam, hogy Attila gyógyíthatatlan [...] nem kezelem úgy, mintha egy kezelhető beteg len
ne, de nem hagyom el, fogom a kezét” (Vezér E. interjúja Gyömrői Edittel, 1971), Koz-
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mutza Flóra, gyógypedagógus: „Nagyon meghatottak, de éppúgy megriasztottak szavai. Nem
volna szabad vele többet találkoznom, ezt éreztem ösztönösen. Még nem késő úgy visszahúzód
nom, hogy ne okozzak csalódást, fájdalmat neki” (Illyés Gyuláné, id. mű 14., 24. o.) és Vá
gó Márta, aki Londonban social workerré képezte magát (Vágó Márta, id. mű 117.
o.) nemkülönben, több helyütt is (pl. Vágó M., id. mű 272., 294. o.): (anyja hasonló,
„kínzó bűntudatot” keltő magatartásának említése után) „Ha lépkedtem is mellette, mint
egy báb, gépiesen mozogtam, a légzésem is minimumra redukálódott. - Ne öljön meg, hiszen már
halott vagyok - valami ilyenféle érzéssel talán”.
Ez az egyöntetűség a visszaemlékezések minden különbségén túl (szerelmeiben és
pszichoanalízisében egyként) érvényes: a költő által kiváltott azonos jelenségről van
szó; a kezelésben viszont-indulatáttételnek nevezzük a kezelő (páciens által kiváltott)
érzéseinek ezt a szféráját.
Harmadik ismérv: ugyancsak borderline jelenség a csalódottság kiváltotta elemi
dühkitörés: Öcsödön bicskával támad Etus nővérére egy nevelőjétől elszenvedett ve
rés után (József Jolán, id. mű 52. o.); más alkalommal egy szelíd pofon miatt Jolánra
(uo. 66. o.).
Babits Mihályt elementáris (és személyes) indulatból TÁRGYI KRITIKAI TANULMÁNY-ában és versben (Egy költőre, Összes versei, 395. sz.) úgyszólván vitriollal
önti képen: ez - költőről lévén szó - eléggé pontosan fedi a diagnosztikus kritériu
mok első, önveszélyes impulzivitásra vonatkozó pontját is. Gyömrői Edit ellen, mert
az nem viszonozza vonzalmát, többféle bosszú terveit is forralja, típusos kora gyer
mekkori destruktív fantáziákból kiindulva; a hozzá írt, Az ISMERETLENJ. A.-kötetben
közreadott (május 14-i keltezésű) levelében (6. o.) találunk ilyen példát.
A negyedik kritérium (az identitás diffúziója) ugyancsak alapvető diagnosztikus
jegy a borderline személyiségszerkezet pszichoterápiás kórisméjének felállításában
is (Kernberg, id. mű 26. о.).
A S zabad ÖTLETEKjEGYZÉKÉ-ből egyetlen példa erre: anyjával (özv. József Áronné) való érzelmi, fantáziabeli azonossá válása, halálvágya, egyszersmind az apa he
lyébe lépés kívánsága is egy kifejezéssé sűrűsödik: „özv. József Attila” (Szabad ötle
tek JEGYZÉKE, 20. o.). Özvegy, mert elvesztette anyját, akivel azonban, mint másik
özveggyel, egymásra találnak majd; anyja továbbá az apa özvegye is, őt magát (a köl
tőt) pedig anyja halála teszi özveggyé.
A személyek ugyanilyen összefolyása a MAGÁNY-ban: „Látom a szemem, rám nézel ve
le. / H alj meg! Már olyan szótlanul kívánom, / hogy azt hihetném, meghalok bele.” Nem tud
ni, m elyik személy melyik, ki kit is néz és kinek a szemével, csak hogy egyek lettek
az elválásban-különállásban. Bak Róbert egy késői tanulmányában épp e sorokkal il
lusztrálja a költő pszichotikus állapotát.
Ötödik ismérv: élete régi és egykorú szereplői iránti érzéseinek, indulatainak ke
veredése, sok párhuzamos mozzanata (ragaszkodás, csalódottság, sérelmek, düh, a sa
ját m agán és a másikon való bosszú tervei) a labilis indulatok és (a kórformára jelleg
zetes) hirtelen állapotváltozások széles spektrumát mutatják be. A gyakorlatban ez
például a hangulatok és indulatok olyan váltakozását jelentheti, mely (arányos külső
kiváltó okok híján) a környezet számára követhetetlen. Ilyen, hirtelen kialakuló, majd
oldódó indulatos epizódokat ír le például Szántó Judit (Szántó, 1986. 30., 90. o.); „de
rűs” és „ijesztő” állapotok váltakozását pedig Illyés Gyuláné (id. mű 24. o.).
A hatodik kritériumra két vers is példa lehet: a Magány és az Elmaradt ölelés
miatt (ÖSSZES versei, 322. sz.) az egyedüllét rosszul viseléséről, a megértés és támo
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gatás megkívánt teljességének csorbulása kiváltotta depresszív hangulatról is tudó
sít; Vágó Márta megírja az utóbbi vers keletkezésének történetét (Vágó Márta, id.
mű 235. o.).
A költő öngyilkossági késztetései és kísérletei (ez a diagnózis hetedik ismérve) ko
ra gyermekségétől állandóak, folyamatosak, súlyosak. Ezek József Jolánnál rendre
olvashatók (József Jolán, id. mű 81., 146., 156. o.): kilencéves korában, tizenhét éve
sen, tizennyolc évesen; Judit pedig két, gázzal való súlyos öngyilkossági kísérletéről
is ír (Szántó Judit, id. mű 130., 136. o.).
Az üresség és magány érzete (nyolcadik ismérv): erről leghívebben versei tudósí
tanak. 1930-tól gyakori, hogy versei utolsó szakasza egy korábbi szakaszban megje
lenített, jellegzetesen apró (madár, bogár, tücsök) „szereplőnek” csillagászati (hideg,
távoli, egyedülvaló) képekkel megjelenített magányérzetébe fut ki:
„[...] reszketek, mint a f ű / és mint a csillagok. ” (Harmatocska, Összes versei, 381. sz.)
„Csillagra akasztott homály! / Kemény a menny. A gally alól / bicegő cinke sírdogál. ” (T isza
zug, JAÓV, 382. sz.)
„Kis, nyurga füst virágzik hold előtt. / [...] áttetszik rajtad, égi hűvösség.” (FÜST, JAÖV,
390. sz.)
_
..
„Mint gyerek a páncélos bogarai, /[■■■] S kapálózott kis villámaival." (TŰNŐDŐ, JAOV,
403. sz.)
„A semmi ágán ül szívem, / kis teste hangtalan vacog, / köréje gyűlnek szelíden / s nézik, né
zik a csillagok.” (Reménytelenül, JAÖV, 434. sz.)
„Vízcsepp az ég, viszi a szél.” (B a l l a d a , JAÖV, 436. sz.) (Avers mindössze egy sor; az
apró lény és az égbolt azonosságához vezető sűrítést már a terjedelem is megkívánja.)
1935-től mind nagyobb gyakorisággal és mind közvetlenebbül bukkan fel az űr, a
magány témája:
„Semmi, semmi, semmi, semmi semmi. / Legyen, hogy ne legyen, / legyen, hogy ne legyen-/
mondjuk: Edit.” (SEMMI, JAÖV, 514. sz.)
„Már nem képzelt ház üres telken, /[...] a lelkem, [...] ő az okmány, kivel a kellem / a porráorrüás ellen, a szellem / az ólálkodó semmi ellen / szál, [...] egész világom ege lettél [...]” (Fló
ra, JAÖV, 521. sz.)
Az üresség érzete szinte minden alkalommal egy létező, kezdődő, végződő, be nem
teljesedő emberi viszony érzéseinek körében bukkan fel: a kapcsolatnak kellene
visszahoznia a költőt abból az űrből, magányból, amelybe mindinkább beledermedtnek érzi magát.
Látható: József Attila megfelel a borderline személyiség diagnosztikus ismérvei
nek. Mi szól a leggyakrabban feltételezett diagnózis, a hasadásos elmezavar ellen?
A hasadásos elmezavar kifejlett formája ellen szól mindenekelőtt az úgynevezett
formai gondolkodási zavarok hiánya: aki súlyos állapotában szonettsorozatot ír ( H a 
z á m ), annál a skizofrénia diagnózisa már ennek alapján is nagyon valószínűtlen.
Fennállnak azonban (rövid időszakokra) a pszichózisnak, vagyis a realitásérzék el
veszítésének olyan tünetei, mint például a kóros jelentőségadás. A költő betegségé
nek kórházi kezelést igénylő epizódjai azonban rövid időtartamúak voltak, és min
den alkalommal egy-egy fontos közeli kapcsolat zavarával összefüggésben, attól ki
váltva jelentkeztek (az utolsó epizód analízisében fejlődött ki: indulatáttételi pszichó
zisról van szó). Olyan epizódoknak tarthatjuk ezeket a pszichotikus állapotokat, me
lyeknek előfordulása miatt a borderline kórképet hagyományosan „latens” vagy
„pszeudo-neurotikus” skizofréniának nevezte a pszichiátriai szakirodalom. Az úgyne
'
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vezett énfunkcióknak (a valósághoz való alkalmazkodás nívójának) egyénenként jel
lemző szintjén belül azonban mindig vannak ingadozások: a borderline beteg jó ál
lapotában neurotikus „súlyosságú” zavart mutat, míg a pszichotikus beteg jó állapo
tában is csak elmebetegségi tüneteinek enyhülését. A határ megvonása ugyanis a bor
derline (határeseti) zavarok és a tulajdonképpeni elmebetegségek között a személyi
ségszerkezeti különbözőségek mellett azon is alapszik, hogy a realitásokhoz való al
kalmazkodás milyen mértékig és tartóssággal vész el. A1 a diagnosztikus rendszer pe
dig, m elynek alapján a borderline személyiségzavar diagnózisát megadtuk, féléves
folyamatos fennálláshoz köti a pszichotikus epizód és a hasadásos elmezavar közti kü
lönbségtételt.
A borderline személyiségűek alapesetben csak a személyes, közeli viszonyokban
veszítik el realitásérzéküket, de munkaképességük egy része és a nem közeli viszo
nyokban realitásérzékük is alapvetően ép marad. József Attila verselése a realitásnak
olyan „szigetét” alkotta a számára, ami a legsúlyosabb kóros érzések kifejezését, vers
sé, m ások által is élvezhető műalkotássá szublimálását tette lehetővé. Nyilvánvalóan
súlyos belső állapotainak még iskolázottabb megfigyelése és közlése irányában hatott
rá pszichoanalitikus kezelése is. így azután műalkotásokban értesülünk olyan pszi
chés állapotokról, melyek más esetekben nem lennének hozzáférhetők.
1937-ben a pszichiátria két fontos, azóta kidolgozott területe nélkül kellett tevé
kenykednie a szakmabelieknek: azóta dolgozták ki a borderline zavarok pszichoana
litikus pszichoterápiájának elveit és olyan gyakorlatát, amely oktatható, am ely meg
bízhatóan oldani képes a jellegzetes kóros lélektani mechanizmusokat, és segít folya
matosan, megfelelő mederben fenntartani a terápiás kapcsolatot. (A szakma korabe
li szabályai szerint mindennemű pszichotikus tünet a pszichoanalitikus kezelésre va
ló alkalmatlansággal volt egyértelmű.) A másik fontos előrehaladás a pszichofarmakológiában történt (mára a gyógyszeres kezelések egész arzenálja hozzáférhető), az
zal, hogy a szorongás, a pszichotikus tünetek és a depresszió oldásával akár a beteg
pszichoterápiával váló „elérhetőségét” javítva, akár önmagában adja m eg a gyógyu
lás esélyeit.
Székács István, aki a Magyarországi Pszichoanalitikus Egyesületnek 1934 óta volt
aktív tagja (és máig is kiterjedt pszichoanalitikus kiképző tevékenységet végez, a bu
dapesti iskola hagyományait folytatva), a megjelenés előtt álló Az ISMERETLEN JÓZSEF
A t t i l a cím ű kötet lektoraként a következőket írja: Rapaport a szakma gyengébb erői
közé tartozott, „analitikusi tevékenysége színvonalának jellemzésére elegendő, hogy a kezelés
honoráriumaként munkát végeztetett József Attilával, ami műhiba”. Bak Róbertnek (szemé
lyesjó barátjának) közlése alapján Székács dr. leírja, hogy akkoriban „JózsefAttila gyak
ran feljárt Kosztolányi Dezsőhöz, akinek idegességéről panaszkodott. Kosztolányi nagyon jó vi
szonyban volt Hollós Istvánnal, az analitikusegyesűlet elnökével, és beszélt velej. A.-ról. Hollós
nem vizsgálta megj. A.-t, hanem unokahúgához, Gyömrői Edithez küldte, aki abban az időben
még praxis nélkül álló, laikus analitikus volt; nemrégen jött haza Berlinből. Pszichiátriai ta
pasztalatok hiányában vállalta J. A. kezelését, azonban csakhamar riasztójelek (pl. Gyömrői la
kásán J . A . késsel támadt Gyömrői élettársára) nyilvánvalóvá tették, hogy az akkori idők isme
retei szerint J . A. esetében az analízis kontraindikált. Gyömrői és Hollós természetesen nagyon
megijedtek, Gyömrői ellen kuruzslás címén el lehetett volna járni, Hollós bűnrészes lett volna.
[...] Ezért sürgősen, mintegy »tűzoltásra « kérték fel Bakot, aki az egyetem elmeklinikájának gya
kornoka volt. [...] Bak természetesen nem analizálta J. A.-t, rendszeresen meghallgatta, minden
értelmezéstől tartózkodott. [...] Hollós műhibát követett el, ha előzetes vizsgálat nélkül analízist
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javasolt, és ezt tetézte, hogy laikushoz küldte. Ha Gyömrőinek kis fogalma lett volna a pszichi
átriáról, akkor [...] legalábbis aggály keletkezhetett volna benne, hogy J. A. esetében nem szabad
analízist kezdeni. ”
József Attila betegsége a súlyos kórképek közé tartozott, számos súlyos prognosz
tikusjellel (lásd erről például Kernberg véleményét: az önpusztítás énideállá, a felet
tes én funkciójává válásáról [id. mű 124-128. o.]): öngyilkossági szándékait régtől
hangoztatta, kísérletei gyermekkorától ismétlődtek. Súlyosak (ma már tudjuk: tör
vényszerűen súlyosak) voltak továbbá a terápiában kialakult indulatáttételes érzel
meinek terápián kívüli cselekvő kifejeződései is; nem volt még „feltalálva” a viszontáttétellel való bánásmód a hasonló esetekben. Ez napjainkban, megfelelő ismeretek
és jártasság birtokában már rutinfeladat lehet. Elgondolkodhatunk: vajon mi lehe
tett volna József Attila kezelésének kimenetele akkor, ha ehhez minden kedvező fel
tétel rendelkezésre állt volna?

Illyés Gyula

KÖLTŐI HALÁL ÉS MŰÉLVEZET
Kiadatlan naplójegyzet

Az olvasótábor szívébe semmi a lírikus számára nem nyit oly gyorsan utat, mint egy
kis jó-kegyetlen halál, részletesen szemlélhető, tehát lehetőleg vérlucskos, vagyis erő
szakos. Csatatér, vaddisznóagyar, vasúti sín, tarkólövés, éjszakai utcalámpára hurkolt
kötél vagy szakszerű hóhérhurok - kik vajon ezek a szent nevek, akik arcképe mögé
hátterül szörnyű eszközöket, vérfagyasztó színtereket rajzol föl azonnal a képzelet?
Petőfi, Balassi, Zrínyi, Botev, Radnóti, Lorca, Jeszenyin, Majakovszkij, József Attila,
Nerval, Villon, Chénier, Péguy. Vérmaszatosan halt meg Puskin, Lermontov, Verhaeren is, de mégsem elég tápot nyújtva, nem elég halál előtti gyötrelem lelki látvá
nyát szolgáltatva annak a gyermeki szánakozó, szívszorító halálfélelemnek, amely sa
játja a szinte csecsemőkorian jámbor - az ártatlan képzelet bölcsőringására, a bünte
tést még nem ismerő lelki kielégülés hinta-palintájára visszavágyó - olvasónak. Aki
ekként lép ki passzivitásából, s lesz cselekvő társa az őt „szórakoztató”, valójában min
den hajlamra fölszabadító írónak vagy bármely közlési eszközzel élő mesemondónak.
Semmi nem oly kegyetlen képzeletű, mint a mese.
Hát még az élő mese: a sorainkból hírnevet kapott érdemesek életének története.
Minél nagyobb az érdem, annál nagyobbnak kell lennie a megpróbáltatásnak, ez a
meseműfaj törvénye. Aki egyáltalán nevet kap, az már kiválik a tömegből, arra már
törvényszerűen kell zúgniok azoknak a Szent Sebestyén-i nyilaknak, melyeknek legdúsabb tegeze a mi tiszta, a mi szűzleányian érintetlen szívünk. Amivel szemben áll
va, illetve hát cölöphöz kötözve mi is lehet a válasz? Netán a párbeszéd, a helyzet eset
leges mélyebb tisztázása végett? Ha csak kísérleti gyógyszerkeverékül, azaz tályogfölmets zésül.
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Azaz kitapogatni, meddig is terjedhetne az az egyre mélyülő titkos kívánalom: Te
gyük képzeletünk mérlegére, mennyivel lett volna olvasmányosabb egy író, ha egy
vándordíján megették volna a farkasok. Télen, a Bakonyban, éjszaka! És Arany, ha
az időnap előtt kiadott A WALESI BÁRDOK-ért fölakasztják, nyilvánosan a Múzeum
előtt, ahol most a szobra áll. Szabó Lőrinc úgy halt meg, hogy a le nem csapolt tüdő
víz hajtogatása következtében többször is már elvesztette az eszméletét, de mind
annyiszor még világra nyitotta a szenvedéstől már-már szétpattanó szemét: sokszo
ros akasztási halált halt tehát. Hányszorta érnének művei több új kiadást, ha mindez
tényleges bitófán történik, filmre rögzítve? Babits kínszenvedése sem volt enyhébb,
s főleg nem rövidebb, nézzük meg a halotti maszkját. Heine, Baudelaire, Ady, Ver
laine ágyban fejezte be a poklot. De mennyivel hatékonyabban fokozódna a költői
művük népszerűsége az addiginál még kínosabb és megszégyenítőbb halál révén, azaz
—itt ejthetünk egy magyartalansági hibát, mert a gallicizmus tükörszava a kifejezőbb,
a leleplezőbb - hála a halálnak, grâce à la mort? A halál jóvoltából.
Milyen dédelgetett image d ’Epinal, azaz nyaló kép a nemzet tudatában az utolsó nap
jait élő vén Vörösmarty, ahogy kiverten, szünetlenül részegen - mert kenyér helyett
is csak bort, rossz vinkót nyelve, ő, a SZÓZAT költője, ^zifilitikus tébolyodottságában,
vén cigánycondrákban tántorog mindenkitől elhagyottan a sír felé!
Halála előtti négy hetét Vörösmarty Pest legkényelmesebb szállodájában, az Arany
Sasban töltötte. Délutánonként a legigényesebb kávéházakban ült, az ablakon át be
pillantó tisztelgőket be-beinvitálva egy kis beszélgetésre. Mindezt azért, mert Laura
közben a pesti új lakásban a berendezkedést végezte, s ott csak láb alatt lett volna. Bér
kocsin hajtatott oda, a Váci utcai Kappel-házba, mikor már kész hely várta. De m ég on
nan is elsétált a Korona kávéházba, egy kis társalgásra. Onnan visszatérvén érte - ott
hon, ágyban - az az agyvérzés, amely másnapra végzett vele, az orvos és Toldy jelenlé
tében. N em delirium tremens, nem is vérbaj ölte meg, ahogy kitaposott úton járó kép
zeletünk Baudelaire, Verlaine, Ady és több lángoszlop nyomán gáncsra éhesen kíván
ja. Mert a valóság e többiek esetében is az... de tudom, meddig folytatható csak ilyen
képigazítással is a szentségtörés; az ős vérszomj emberáldozati oltárain.
1976. október 17-én

Csukás István

TÍMÁR BÉLA HALÁLÁRA
Február 2-án az Isten
nem tartózkodott Budapesten.
Vagy lehet, hogy éppen félrenézett;
mit számít neki egy élet.
Mit számít neki egy halál,
fásultan öröklétet zabái.
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Ha ő teremtett, mért hagy el a végén?
Döglegyek másznak a képén.
Mért nincs, ha van, keserű felnőtt
gyerekként mért káromolom őt?
Nem kellene ezt is a többihez írni,
s összepréselt szájjal szótlanul kibírni?
Hogy ajándék minden, ritka ünnep,
hogy élve leéljük életünket.
Hogy mindig más hal meg - ócska vonat,
kattog fejemben a gyáva gondolat.
S mennyi trükk van még, befalazott ablak Eltűnt barátom, száraz szemmel elsiratlak.

VAD VERSENYFUTÁS
Vad versenyfutás a bőröm alatt legelöl merészen a szív halad,
kihagy, nagyot üt, zsibbadva fáj.
Alig lemaradva követi a máj,
duzzad, dagad, szétfolyva lohol,
robbanva hajtja az alkohol.
Leégett őserdőként füstöl a tüdő,
ájultan üszkösödik a beszívott idő.
Kövesedik a vese, pliocén lelet,
marokkó, amivel vadászni lehet.
És az agy, ahol trónol az ész,
bedöglött plasztikbomba az egész.
Mit számít, hogy felkel vagy lemegy a nap?
Minden szervem a cél felé szalad.
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TRALALA
- Elvtársaim, barátaim, hitsorsosaim, kollégáim, felfedeztem egy kocsmát! Korcsma
vagy csapszék, caupona vei deversorium, értitek?
Csatlós izzik a lelkesedéstől, még a kabátját sem vetette le, széttárt karral, sugár
zó arccal üvölt, de, mivel ismerjük az optimista természetét - tavasztól őszig rövid
nadrágot hord -, s amúgy sincs valami jókedvünk, meglehetősen közönyösen fogad
juk a hírt. Tél végi ködös este van, a kályha körül ülünk, nálunk, az Eötvös Loránd
utcában.
- Kukoricabort nem iszok - morogja Nagy Laci, és Kormos sem néz fel a SzALTÁN
CÁR fordításából, a gesztikuláló kezén látszik, hogy magában deklamálja a szöveget,
csak Feri és Pista mutat némi érdeklődést, mert mindkettő új cigarettára gyújt, sőt
Feri a bajuszát is körülvakarja, mint egy macska.
- De ez igazi kocsma, és bort mérnek benne, és cigány is van, hagyd már azt a hü
lyeséget, Ciliéi (Kormos beceneve), kocsma, kocsma, kocsma, hát mikor hazudtam
én a Pártnak?
Igaz lenne? 1952. Nem, kocsma már nincs. Valaha volt, sok, egyik kedvesebb, mint
a másik, itt a Belvárosban, de a legkülönbözőbb minőségű és közönségú is, szerte egész
Budapesten. Igazi kávéház sincs. Presszónak csak a hírét hallottuk - Olaszországból és
Párizsból. Időnként mesélünk róluk a tátott szájjal bámuló fiúknak, hogy teraszok van
nak az utcán, ahol feketét lehet kapni és ülve bámészkodni, vermutot és whiskyt lehet
inni, s egyéb imperialista mérgeket, Coca-Colátés grapefruitlét, és csakugyan van a vi
lágon egy Döme nevű kávéház - hallgatják egy darabig, s hiszik is, nem is. Én meg na
ponta többször is elhaladok a sarki Centrál kávéház hajdani hűlt helyén. Be van deszkázva a nagyablak, és szavazóhelyiség szokott benne lenni, vagy jegyiroda, ahogy vé
gig a Váci utcában is egymástérik a rongyos plakátokkal teliragasztott, csúf deszkabó
dékká alakult vagy semmire sem használt egykori kávéházak, cukrászdák vagy kisven
déglők - ugyanúgy a Petőfi Sándor utcában is és az egész környéken. Van, amelyik
MÉH-gyűjtőhellyé változott. Az Emke még él, de vendéglő lett, igen gyér étlappal, a
Corso a Petőfi Sándor utca sarkán is megvan még, ha csökkentett állapotban is, ott dol
gozik Szulovszki Laci, a pincér, mindnyájunk kebelbarátja, Czibor főmecénása. Odajá
runk aránylag gyakran valódi piros amuri kaviárt vacsorázni, ez most a legolcsóbb étel,
és nem kell hozzá húsjegy. De ital, az nincs, s ha van, csapnivaló, vagy - legalábbis ne
künk - megfizethetetlen. Van gyári kantin, van üzemi étkezde, és van menza a diákok
nak. A Pejerle csuda módon megvan, valahol, messze-messze, és nagy elszántság kell
hozzá, m ert ott enni is illik, nem lehet csak úgy elüldögélni egy liter bor mellett. Ha hí
re megy egy-egy ehető ételt vagy iható italt mérő vendéglőnek - Patya is felfedezett
egyet a Veres Pálné utcában -, hát rohan oda az egész társaság, s aztán vagy csalódik,
vagy nem. De ezt is ritkán engedhetjük meg magunknak, nagyon kevés pénzünk van.
Meg aztán az iszákosság nagy bún, bátyuskák, nagy bűn - mondja Kormos.
*
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Iszákosság, Úristen. Pista fizetése nagyon kevés, a kötelezettsége viszont annál több.
De akárhogyan is, fizetésnap táján útra kelnek Ferivel egy-egy titkon terjesztett cím
re, s hoznak egy demizson bort - ünnepélyes aktus. Kormos nem iszik, Margitka sem,
én sem - több jut Feriéknek, Lacinak meg Pistának. Ilyen alkalmakkor aztán ked
vünkre kidaloljuk magunkat, Pista az egyetlen pesti, ő furulyázik, RézÁdám is néha,
mi meg üvöltjük az otthoni nótákat. De igaz, ami igaz, a legnagyobb sikere mégis
csak Pista S/ш: tótjának van, még talán RézAdám gyönyörű angol dalainál is nagyobb,
mert a Stux úr sláger volt valaha, s mint minden régi sláger, gyanús, az elnyomás ide
jét is visszasíró, de mindenképpen antiszocialista métely. S ha aztán bor, dal s az éj
szaka is fogytán van, még mindig ott áll Feri a szoba közepén, szemébe hull a gyö
nyörű fekete haja, félig lecsukott seprős szempillái alól éppen csak hogy kilát, s bol
dogan dünnyögi:
Baj van a részeg tengerésszel,
Baj van a részeg tengerésszel,
Minek az a hosszú mentőcsónak,
Minek az a hosszú mentőcsónak,
Minek az a hosszú menlőcsóröik
Minden áldott reggel ?
Mindössze két és fél liter volt a demizsonban. S az alkoholtartalma is erősen kétes.
Ottlik az ilyesmiben nem vesz részt, van elég baja anélkül is. Hetenként egyszer
jelenik meg, sűrűn teleírt notesszel - Gödöllőről jár be, s rengeteg elintéznivalója
esik erre az egy napra - , nem is szólva Veráról, akit néha fél nappkra lerak nálunk,
mint egy ruhatárba, s idővel érte jön. Csütörtökön jön, mindig csütörtökön, mert ak
kor van együtt a többiekkel a Dunakorzó kávéházban.
Hát mégis van Kávéház? A Dunakorzó megvan, mutatóba, a régi Duna-parti ká
véházsor egyetlen darabja. De oda Pista nem jár. Az az Újhold találkozóhelye, és Ne
mes Nagy Ágnes a kapitány.
*

Micsoda gyönyörű szőke lány volt Ágnes! Az utcán láttam először, rózsaszín mintás
fehér ruhában, derékig érő szőke hajjal lebbenta kávébarna Balázs mellett, akit egye
nesen egy perzsa miniatúráról szalajtottak, csodaszépek voltak mind a ketten - „ad
hattál volna tán egy bögre borsót - tehettél volna pár apróbb csodát" - mondtam magamban
Ágnes egyik szépséges versét. Magamban mondtam, szólni is alig mertem hozzájuk.
Csak néztem őket irigykedve, van ilyen lány, gyönyörű, tehetséges, s férje is van, aki
be még szerelmes is, megírta. Még akkor is féltem tőlük, mikor 1949-ben először jöt
tek fel hozzánk. Pistával nemrég költöztünk csak össze, s az én helyzetem enyhén szól
va kétes volt. A régi barátok, akik egyáltalán hajlandók voltak köszönni nekem, rend
szerint hatalmas prédikációval tiszteltek meg: szégyellhetem magamat, elválasztot
tam Pistát a szép és kedves feleségétől, aki ráadásul megmentette az életét s a család
ja életét is - szégyelltem is magamat, de nem tehettem másként. Védekezzem azzal,
hogy én voltam a régi szeretője? Annak idején szakítottunk - én szakítottam! s azóta
az egész világ s a háború is beleszólt a kettőnk ügyébe. De Ágneséktől nem kellett vol
na félnem, sokkal tapintatosabbak voltak, s különben is, mikor 49 őszén felrohantak
hozzánk, izgalmukban és felháborodásukban észre sem vették azt a háttérben kukso-
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ló, semmibe bele nem szóló nőszemélyt, aki a teát főzte. Kuczka TESTAMENTUM-a je 
lent m eg akkor.
- Pisstaa! Lássa be, hogy itt tenni kell valamit! Felelni kell neki, nem védekezve,
hanem támadva, ilyen nincs, ez leheteden, ebbe nem nyugodhatunk csak úgy belé!
- Nézd, Pista - ez Balázs volt, jóakaratú, aktív pártfogója a mafla Pistának, lakást
is ő szerzett neki és Marikának -, gondolkodj, mit tehetünk, hát eltűrhetjük szó nél
kül, hogy a becsületünkbe gázoljon egy rossz költő?
Én magamban, persze, tökéletesen egyetértettem velük - a magam módján - , gon
doltam, fel kellene pofozni és kész. De aztán el kellett fogadnom Pista álláspontját.
Nem kell csinálni semmit, nem is lehet, nem is érdemes. Mögötte áll az egész világ,
de nem ezért, nem gyávaságból kell fütyülni rá. Rossz a vers, rossz a költő, ki törődik
vele. Majd elfújja az idő. Nem kell reagálni, nem fontos az egész. Meg aztán igaz is.
Hát vele akartok tartani? Én nem, és tí se. Ennek semmi köze az irodalomhoz. Nem
kell ügyet csinálni belőle, majd fordítunk egy darabig, eredeüt nem publikálunk. Az
ilyen, pillanatnyi aktualitást szellőztető vers nem vers, hiába rímel és van szakaszok
ra osztva. Nyugalom.
Ágnes és Balázs felháborodottan, dühösen, csalódottan rohant el. Én m eg azt hit
tem, ettől a találkozástól számítottam azt az időpontot, amikor Pistát magára hagy
ták a régi barátai. Tudtam, mennyire fáj neki, hogy nem hívják a Dunakorzóba, sze
rencsére Gyöngyi meg Cipi mellette voltak, Kálnoky Laci is, meg a fiúk.
De arra pontosan emlékszem, hogy 52-ben megálltam egyszer a Kékgolyó utca sar
kán, néztem a cukrászda ablakát, ráismertem a „mennyei marcipán”-okra Ágnes egy
későbbi versében, és mikor hazaértem, ott ültek a fiúk nálunk, s Pista és Feri éppen
eldöntötte, hogy a rossz verset nem versnek, hanem BERS-nek kell nevezni, mint
ahogy a valaha volt szardellapasztát akkor gardellapasztának hívták. És még szoro
sabban bújtunk össze, s kerestük az ürügyet a röhögésre és marháskodásra, és elm en
tünk a kocsmába, hogy kipróbáljuk Csatlós új, nagy garral bezengett felfedezését,
fent, a Hármashatár-hegy legtetején.
Csakugyan nem csalódtunk, vagy csak egyszerűen féktelen jókedvünk kerekedett?
Bizonyos mennyiségű izgalom és feszültség után, úgy látszik, az ember automatiku
san kikapcsol, nem lehet örökké félni. Tündéri fényben gőzölgött az egyetlen gyen
ge villanykörte körül gomolygó vastag füst, savanyú bor- és penészszag ülte m eg az
ócska, deszkákból összeábdált egyetlen helyiséget - gondolom, a régi turistaházhoz
tartozhatott ez a csűrszerű épületrész, a sarokban az alig látható három szál ci
gánnyal s a három barna faasztallal. Nagy Laci a borba mártott ujjával szamarat raj
zolt az asztallapra, ezúttal nem lovat, mint mindig, ha berajzolható felület került elé
je - kocsmaasztalra szamarat kell rajzolni a borral, Iszkázon így csinálják - közölte
Laci - , de higgyük el, ez általánosan elterjedt népszokás, már Rózsa Sándorék is ezt
rajzolták a csárda iksz-lábú asztalára - persze, hogyne, igazad van, Lacika. Rajtunk
kívül csak három vendég van, köztük egy ősz hajú cigányasszony.
- Nagymama, lerágom a haját! - rikkantja oda a feltüzelt Juhász Feri.
Acigányok cifra magyar nótákat nyekeregnek, a tulaj melléjük ül, paprikás krump
lit esznek, lábasból. Pistát isten tudja, milyen őskori emlék arra indítja, hogy pogá
csát kérjen, nincs, persze - hja, barátom, polgári költő, nem mondok mást - ráncol
ja az orrát röhögtében Kormos Pista; nevetünk mindnyájan, a kedv már igen magas.
Énekelünk, összeölelkezünk, Erzsikének igazán édes, szép hangja van, mi többiek in-
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kább csak dünnyögünk, Nagy Laci a botjával veri a ritmust, Csatlós folyton új nótát
javasol, rettentően büszke a sikerére. Fúj a szél, nedves tél végi szél, a hegy tetején
vagyunk, vékony felhők kergetik a holdat.
Úgy látszik, az utolsó autóbusz nem azonos a rendes, igen-igen ritka hegyi járat
tal, amivel feljöttünk. Egyszerű pléhdoboz, hosszú fapadok vannak benne ülések he
lyett, s nem látom ugyan a vezetőt, de vagy tökrészeg, vagy ő nem látja az utat, mert
akkorákat ugrik lefelé gurultában a busz, hogy a cigányok folyton ránk esnek, vagy
mi órájuk, ahogy kanyarog az út, a hangszerek épségét is erősen veszélyeztetik. A
cimbalom verői valahol a padlón kószálnak már. Ez még nem volna baj, csak iszonyú
an büdös van. Nem tudom, mit vacsorázhattak a cigányok, de szüntelen durrogástól
hangos a világítatlan, levegőtlen doboz. Kormos összeverekszik Csatlóssal, mert azt
állítja, hogy ez csak a nagybőgő húrjának a pattogása, vagy talán asszony van elrejt
ve a nagybőgőben, hisz Krúdy is írt már ilyen esetről. De Csatlós dühöng, hogy lehet
ilyen marhaságot mondani, ilyen hangokra nem képes egy asszony, ezek férfias, ko
moly dolgok, hivatkozik Berdára is - az elvtárs ezek szerint a dekadens irodalmat pár
tolja? - ordítja Kormos, már egymásba vannak keveredve, aztán egy nagy zökkenő,
lökés, s ketten kétfelé gurulnak, elkapjuk őket, s nagy nehezen kiköt a busz az Újla
ki-templomnál - végállomás.
A cigányokat felszívja a sötétség, mi meg ott állunk, boldogan, ijedten, kipottyanva a világ ködös végére, éjfélkor a Bécsi úton, busz már nincs, meglehet, hogy a La
jos utcán még jár a villamos, meg kéne nézni, de valami még ideragaszt bennünket,
az Újlaki-templom tornya világít, az alját már elnyeli a köd, odafent nem is vettük
észre, hogy leszállt, és sűrűsödve hömpölyög a Duna felől, aztán benyel minket is,
gyönyörű.
*

Abban az időben az előkelőbb emberek irhabundát viseltek, egyenes, télikabátszerű,
idétlen, jó m eleg bundát, barna báránygallérral, a misera plebs contribuens pedig lódent
vagy hajdani télikabátot - Pista is a papájáét nyűvi, Juhász Erzsiké lódenja alatt az a
bizonyos fehér kötött kabát van, amiről nem lehet tudni, hogy az övé-e vagy Kormos
Klárié - felváltva viselik. Én szürke kecskebundában feszelgek - az első illusztrációm
honoráriumából vettem mámorosán semmire sem gondolva, még 46-ban. Nagy La
cin is újmódi irhabunda van, erősen megviselt, sok vihart látott.
De az a magas, vékony férfifigura, aki a tökéletesen üres Bécsi úton félénk tartva,
lassan, homályosan kezd kirajzolódni a ködből, lengyelbundát visel. Igazi, réges-régi
lengyelbundát, harangszerűen szétálló alja és derékba szabott felső része m ég maga
sabbnak és karcsúbbnak mutatja, felvetett feje is hosszúkás, sápadt, kalapja nincs, a
haját épp bekoronázza a köd.
Jékely.
Egy pillanatig hátrahúzott nyakkal csodálkozik ránk. Egek-földek hasadnak, villá
mok cikáznak, hiszen, ha nem is egyenesen az ellenséges táborból jön, de bizonyo
san úgy érzi, hogy mi az ellentáborban vagyunk - a fiúkat nem ismeri, biztosan tud
a verseikről, legalábbis beléjük pillantott, vagy olvasta is őket, de hát Csatlós mégis
csak Eötvös-kollégista volt, Pistával meg egy nemzedék, valaha nagyra tartották egy
mást, azt biztosan tudom, hogy Pista nagy költőnek tartotta Jékelyt, én meg iszonyú
an szeretem a verseit. Most persze „hallgat” ő is, nem publikál, mi meg a berobbant
újakkal vagyunk, szemmel láthatóan, sőt borszagról érezhetően, szoros barátságban
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- egy percnyi csönd, aztán körülönti az üdvrivalgásunk: költő! Költő egyedül, éjjel,
éjfélkor a Bécsi úton - sétál, mint egy költő! Heten hétfelől ölelgetjük, meg sem kell
mondanunk, hol voltunk és miért, testvér az ellenséges világban, „ugye, holnap elin
dulunk, apu?”, borulok a nyakába, ráismer a tulajdon verséből idézett sorra, ami nem
szokása a költőknek, de m ég csak nem is furcsállhatja, nincs rá ideje, hiszen ezek em 
berek a vadak között, megannyi doktor Livingstone a mélységes dzsungelben, ki hit
te volna?!
- Akartok egy igazi székely nótát? - kérdi, s már dalolja is:
Karikalőcsöm, kisködmönöm
Lábam között tralala...
Ha levágom a tököm szárát
Kivirít az reggelre
Reggelre
Reggelre
Mire a nap felkelne.
- Még egyszer! Még egyszer! Meg akarjuk tanulni^
„Karikalőcsöm, kisködmönöm...” Most már mondjuk mindnyájan együtt.
- De ez táncnóta - emeli fel az ujját Jékely, s kihúzott derékkal, hátravetett fejjel
aprózó táncba kezd, egyenesen, előre a város felé, mi utána, egy csomóban, bámul
juk, remekül táncol. Úgy látszik, leért a szél a hegyről, mert belefúj a ködbe, laza vat
tacsomók libegnek, Zsolinak hol a sarka, hol a lába hegye villan fel, ahogy a tempót
diktálja, s már csak a főmotívumot dalolja, daloljuk:
Karikalőcsöm, kisködmönöm
Lábam között tralala...
Nagy Laci kiválik közülünk, Jékely után ered. О is táncol, furcsán döcögve, a lófe
jes botjára támaszkodva, de pontosan tartva az ütemet, mint egy gordonka a fuvolá
val, s ő is csak a főmotívumot dalolja, annak is a reális velejét:
Lábam között a tököm...
Lábam között a tököm...
Sehol egy lélek, réges-régen alszik Óbuda, üresen nyúlik az út a messzi város felé.
Az oszló, foszlányos ködben lebegve táncol előttünk a két alak, felbukkanva és elvil
lanva, végig a kihalt Bécsi úton, megyünk utánuk.
Jékely itt lakik Budán, minket meg csuda módra felvesz az utolsó, garázsba roha
nó villamos - jószívű vezetője megáll az üvöltözésünkre. Rázkódunk benne, hét szem
borsó egy sárga szitában, boldogan. Lám, hát mégis van remény. Hiszen csak a he
gyek nem találkoznak.
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A MAGYAR FORRADALOM HELYE AZ ÚJKOR
TÖRTÉNELMI KÖRKÉPÉBEN
H a t á r G y ő z ő i n t e i j ú j a A r n o l d T o y n b e e p r o f e s s z o r r a l (1 9 5 9 )

Egy történész, akinek „a feje káptalan” - vagyis mondhatni mindent tud, ami a histo
riográfiában előfordul - , még életében óhatatlanul intézménnyé válik. Mármost ha
ehhez a szörnyeteg „nyilvántartáshoz” rendszerező elme párosul, lehetetlen ellenáll
nia a kísértésnek, hogy ne kutasson törvényszerűségek után a történelem esem ényten
gerében. A civilizációk keletkezésének és elmúlásának egy ilyen szkémája: a provinci
ális államok - hódítás vagy konföderációk útján - megalkotják az univerzális államot:
a jól őrzött határokon belül kikristályosodik a civilizált életforma - a jólét, a rendezett
közigazgatás, a rendben tartott utak, zsúfolt magtárak, kincsekkel teli múzeumok. A limeszeken túl azonban irigy, vad indulatú Arany Hordák szervezkednek: a Külső Pro
letariátus. Semmihez nem értenek, csak a portyázáshoz, semmi egyebet nem termel
nek, csupán fegyvert. Jól tudják, hogy magtárak és múzeumok, kalmárok és asszonyok
megbűvölten elígérkeznek az Erőnek, és odatakarodnak a Hódító diadalmenetéhez.
Ha el lehetne mondani egy tízkötetes történelmi tanulmány elméletkomplexumának
lényegét két szóban, mint ahogy nem lehet - úgy ez volna Arnold Toynbee professzor
A S t u d y o f HISTORY című monumentális művének mestergondolata.
Felkerestük Toynbee professzort a londoni Nemzetközi Kapcsolatok Intézetében,
hogy a történettudós hozzászólását kérjük egy olyan kérdéshez, amely bennünket,
magyarokat fájdalmasan közelről érint, s annak időszerűségét semmi nem homályosíthatja el.
—Ha valaki élete jó részét egy olyan magisztrális elmélet kiépítésének szenteli,
amely egyetlen szédületes ívvel átíveli az egész történelmet, és új megvilágításba he
lyezi minden feljegyzett emlékét, lehetetlen, hogy ne keresse meg a helyét minden
új eseménynek ebben az elméletben: beleillik-e vagy sem, ellene mond vagy megerő
síti? A fejlődés milyen tünetének, milyen mellékjelenségének tekintette professzor
úr a magyar forradalmat?
- Úgy vélem, baljós pontossággal beleillik, és éppenséggel nem nehéz felfedezni
az ókori párhuzamot. A Nyugat „univerzális állam”-ának limeszei ott húzódnak a
közép-európai sáv keleti határán. Az univerzális állam oldalba támadását megelőző
„első villongások” mindig is a határtartományok elszakítását célozzák. Egy ilyen po
litikai robbanásfélére mindig is számítottam; a magyarok, lengyelek életszínvonala,
általános műveltsége magasabb az oroszokénál, és csak természetes, hogy országuk
nak az elszegényedett, kiszipolyozott, sötét provincia szintjére való lesüllyesztését
nem nézhették jó szemmel még azok sem, akik eleinte a hódító cinkosai voltak e
gyarmatosításban. Nem szabad elfelejteni, hogy Oroszországnak is megvan a maga
„külső proletariátusa” - mert a Távol-Kelet felől tekintve a Szovjetunió maga is egy
fajta „univerzális állam”; így a Távol-Keleten Oroszország képviselné a magasabb
rendű kultúrát, és hasonlóképpen reagálna egy mongol-kínai megszállással
szemben.
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— Nyugaton teljesen árnyékba borította a magyar forradalmat a szuezi beavat
kozás?
— Éppen Japánban tartózkodtam, és, sajnos, azt kell mondanom, nem értettem
egyet a szuezi angol akcióval. Ha letérünk az erkölcsi aranyalapról, és éppoly kímé
letlenül, erőhatalommal érvényesítjük akaratunkat, mint a diktatúrák, ezzel a dzsun
gel törvényét vezetjük be a nemzetközi életben, és éppen azokról a magasabb rendű
kultúrjavakról mondunk le, amelyekért eredetileg síkraszálltunk. A szuezi közjáték
természetesen nagyon foglalkoztatott, de távolról sem borította árnyékba azt, ami
Közép-Európában történik. A jelek szerint a lengyelek fortélyosabban, diplomatikusabban intézték ügyeiket az oroszokkal, mint a magyarok, bár hangsúlyozom, hogy
ezek a „jelek” csalhatnak, és utólag az ember nagyon is hajlamos logikát, vonalveze
tést beleolvasni az esem ények olyan kusza halmazába, amely valójában éppoly rendszertelenül folyt le, mint egy jégzajlás. Sőt hajlamos vagyok hitelt adni annak a felfo
gásnak, hogy Magyarországon a titkosrendőrség lövöldözése indította el egyetlen vé
res epizóddal az egész láncreakciót. A lengyelek egy fokkal szerencsésebbek voltak, s
a szerencsések mindig okosabbnak látszanak.
—Professzor úr vélem énye szerint a Nyugat meddig mehet el „lovagiasság”-ban,
tisztességben egy olyan ellenféllel szemben, amely nyíltan macchiavelliszdkus?
—Nehéz kérdés; ez voltaképp a Nyugat egyik központi dilemmája. Az erkölcsi el
vek érvényesítése éppoly eszménye kell hogy legyen a Nyugatinak, mint a szabadságjogok érvényesítése. Ha fokonként átveszi az ellenfél skrupulus nélküli módsze
reit, félő, hogy ezen az úton nincs megállás. Az ilyesmi kétélű fegyver, könnyen a nyu
gati országok közéletének elmocsarasodásához, macchiavellisztikus elfajzásához ve
zethet. Persze hogy ezt a fenyegető veszélyt mennyiben lehet elhárítani, s hogy a ke
gyes óhaj több-e a sem m inél —ez olyan kérdés, amelyre jobb, hogyha nem évköny
veink rémtörténet-gyűjteményében keressük a feleletet.
—Minthogy valójában a Nyugat „univerzális állam”-a még mindig csak bontako
zik körvonalaiban, de nem politikai valóság, nem gondolja professzor úr, hogy a nyu
gati világállam egybekovácsolására - központi kormánnyal, egy fővárossal, egyetlen
hadsereggel - elmulasztottuk a lélektani vagy legalábbis a történelmi pillanatot?
—A történelemben a „lélektani pillanat” fél évszázadig is eltarthat; ma már napnál
világosabb, mennyire idejét múlta és milyen veszedelmes, hogy a Nyugat provinciá
lis nemzeti államok diribdarabjaiból áll. A nagyobb baj az volna, hogyha nem ismer
nék fel ezt a veszélyt, és elmulasztanák a történelmi pillanatot. Az idő sürget. Azt hi
szem, a ma rabságban élő magyarok európai érzelmű nagy többsége szíves örömest
lemondana országa szuverenitásának jó részéről a nyugati világkormány javára csakúgy, mint ahogyan én, angol ember létemre, szíves örömest lemondanék Anglia
szuverenitásának jó részéről egy központi világszervezet javára. Lényegében ez tör
ténik Angliában: a szuverenitás egy részéről való lemondás kérdése körül folyik a vi
ta. A kontinensen kevesen mérik fel, mekkora hordereje van annak, hogy Anglia - a
Római Szerződés aláírásával —csatlakozik az Európai Közös Piachoz. Nagyon kedve
ző jelnek tekintem az Egyesült Államok pozitív magatartását a kérdésben. Optimista vagyok, addig, amíg az autóbusz áll, és mi beszállófélben vagyunk, nemigen hi
szem, hogy lekésünk az autóbuszról. A Kelet óriásállamai, a fanatizmus diktatúrái
nemegyszer álltak már küszöbünkön, hányszor gondoltuk, hogy elkövetkezett Arma
geddon órája. Nincs leleményesebb a történelemnél a váratlan fejlemények kitalálá
sában, és nincsenek tanácstalanabbak a váratlan fejleményekkel szemben, mint dik
tatúrák és diktátorok.
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Megyesi Gusztáv

A NÉGER UJJÁNAK RÓZSASZÍNJE
„Ha Ön hezitál, és nem választott még pártot magának, hívjon min
ket! Szabad idejének, érzelmi beállítódásának, múltjának, jeleneitek
megfelelőpolitikai csoportosulást éspártot ajánlunk. Legalitás és diszk
réció! 138-8303"
„Tiszta pénz fekete Afrikából! Akar-e Ön manöken lenni egy fejlő
dő afrikai országban? Egész embert kívánó munka, teljes garanciá
val. Tel.: 138-8303"
(Egymás alatti hirdetések a M agyar N em zetem )

Én elmentem Afrikába, fekete Afrika sűrűjébe, a gép ablakán kinéztem, alattam si
vatagi buckák, Dakar-rali, majd már az sem, csak ал őserdő összefüggő párája, né
hány tisztás barnászöldje, jó föld, gondoltam, televény, puhán, zökkenőmentesen lan
doltunk, reményteli volt minden.
Már vártuk, közölték lakonikusan, egy tisztásra vezettek, lombsátor hátsó bejára
tához, az öltözőben apró nádszékek, néhány kellék a tükrös asztalon, frissítők, ez-az.
Halk moraj szűrődött be a nagyteremből, a nádfonatú fal résein leselkedtem, a kifutódeszkát körbeülte a közönség, kerek kis asztalok voltak a kifutó körül, ez jó, kons
tatáltam, nincs elöl, és nincs hátul, bárhonnan látnak, teljes embernek látszom, ez az,
amire vágytam.
Mind fekete? - kérdeztem, kísérőim nem válaszoltak, diszkréten becsukták az aj
tót, magamra maradtam. Rongyokba öltöztem, hogy engem lássanak, ne valami ruha
kékjét, gombolását, vállam, karom, szőrtelen mellem kiviláglott a rongyok alól, csak
a nadrágom volt viszonylag civilizált: kopott, de tiszta tenisznadrág. Akkor halk ko
pogás az ajtón, a teremben a fények kialudtak, reflektor pásztázta a kifutó elejét, dob
pergett, harsonák szóltak, mély levegőt vettem, a pillanat elérkezett. A kifutó végé
hez siettem, sete-sután, botlón, rendezetlen, ott megtorpantam, a reflektorokba néz
tem, próbáltam állni a fényt, nem hunyorítani, kioltani minden otthoni káros refle
xet, erős voltam, akaratom győzedelmeskedett, szemem állta a fényt.
Akkor megszólaltam.
Ám vigyázva szólaltam meg, óvakodva, szavaim mögé nehogy gondolatot képzel
jenek, gondolat belőlem ne szárnyaljon, a gondolataim is mind otthoniak. És direkt
magyarul szólaltam meg, hogy ne értsék, amit mondok, engem mérjenek, ne a sza
vaimat, mert a szavaim is mind hazaiak.
- Az egész ember végett jöttem - kezdtem tagoltan, lassan. - Egész embert még
sohasem kívántak tőlem. Önöknek tudniuk kell - tettem hozzá kisvártatva, közben
kimért léptekkel fel-alá sétálni kezdtem-, hogy otthon, ahonnét én jöttem... de hiszen
az eseményeket ismerik. Most is éppen - itt az órámra néztem —az események min
den bizonnyal tovább gyorsulnak. A kérdés csak az - emeltem fel mutatóujjam -, mi
az, hogy esemény.
Csönd fogadta szavaimat, mélységes csönd.
Megálltam, sarkamon hintáztam, lassan megfordultam. Állam a tenyerembe ejtet-
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tem, körbenéztem. Arcokat kerestem, de nem találtam. Hát persze, futott át rajtam, a
nézőtér sötét, ezek meg feketék. Csak fehér golyópárok meredtek felém, közönségszcmefehérje, ilyet már láttam rajzfilmeken, alagút mélyén mulatságos kis figurák pislantását, csak ezek itt nem egyszerre pislognak; ez a koordinálatlanság megnyugtatott.
- Múlt, jelen és jövő - mondtam. - Kontinuitás. Emberi dimenziók végre - tettem
hozzá —, teljes másképp gondolkodás.
Sóhaj se hallott, papírzörgés.
- Béla —mondtam eztán váratlanul. - Béla jött el így otthonról. Még 56 végén. Bé
la a nagybátyám, és én hatéves voltam.
Mozgolódás támadt a nézőtéren, a hátsó sorokban fehér kabátos pincérek hajol
tak az asztalok fölé, valami tálca fémszíne sejlett, s a fehér szívószálak, ezek is kiszá
míthatatlan szögben dőltek a poharak szélének, a poharakban opálos ital, a maradék
lámpalázam is elmúlt, úgy folytattam:
- De nem is az, hogy Béla.
Béla elment, azt mondta, m ost elmegyek, és elment. Lent teherautó várta begyúj
tott motorral. Onnan a múltam rém egyszerű. Béla most röhög a markába, mondta
anyám végig a hatvanas és végig a hetvenes években, bármi történt is, bármi nem si
került is, szétverték a vizesek a konyhát, nyugdíjazták apámat a trösztnél, kisajátítot
ták hétvégi telkünket féláron. Vagy csak nem történt semmi. Béla, Béla, kísért végig
ez a sóhajtás, Béla most az óceánon túl ül, és röhög a markába, mozdulatai hanya
gok, arca elégedettségtől fénylik.
A kifutó szélére ültem, térdem a mellkasomig húztam.
Aztán a nyolcvanas években meglátogattuk Bélát Nagymamával. A legidegesebb
ember volt a reptéren, fel-alá járkált, újra és újra a nyakunkba borult. Letettem kof
ferjainkat, úgy öleltük egymást végtelen percekig; az ilyen öleléseket nem lehet ab
bahagyni, ölelés után mondani kell valamit, ám épp ez a nehéz. Öcsém, ez bizony har
minc év. Újabb és újabb paskolások, lapogatások, édes istenem, hát ezt is megértük;
végül Nagymama mondta, jól van, jól van, hát merre is kell itt kimenni?
Akkor a némi zavar, hajba túrás, majd Béla bólintása, diszkrét, de izgatott szavai,
ma sem értem, miért, de azt mondta, és nem is nekem, hanem Nagymamának:
- Csak egyet kérek, anyukám. Ne mondd azt, hogy néger. Rossz vért szül.
- H iszen itt mindenki fehér —mondta Nagymama meglepetten, s körbesandított,
a reptér várója csupa élet volt, mozgás, de lám, milyen a mozgás is, a változás, akkor,
ott, épp ama pillanatban csakugyan mindenki egytől egyig fehér volt.
- Most épp - felelte Béla -, de utána... - s megemelte kofferjainkat, onnantól kezd
ve már csakugyan álom volt az egész út, belső kaland a dolgok miértje felé, játék ma
gammal: tudnék-e szabad lenni, tilmém-e a szabadságot.
Itt, fekete Afrikában végtelen a szabadság - kiáltottam feltápászkodva a deszkák
ról, s a kifutó végéhez siettem, ahol a legsűrűbb karéjban fehérlettek az asztalok.
- N éger —kiáltottam. - Maguk négerek!
Ováció, taps, „úgy van” kiáltások.
Bélának nem volt igaza —mondtam dübörgőn, majd némileg csendesebben hoz
zátettem: —De hát kinek van manapság?
A fehér szemgolyópárok megemelkedtek, felállva ünnepelt a közönség, akik ülve
maradtak, a lábukkal dobogtak, akkor én két karommal intettem: vissza, de nem ül
tek le, akkor én hagytam őket, tegyék, amire vágytak; két perc is eltelt, mire megnyu
godtak.
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- Azok vagyunk, amik vagyunk - mondtam. - Te ilyen, én olyan. Ezt kell elfogad
nunk. Ne hagyjátok, hogy hülyét csináljanak belőletek!
Leírhatatlan lelkesedés fogadta minden szavamat. A mi vérünk, kiáltotta valaki az
első asztaloknál, derék fickó és bátor, tette hozzá egy másik, mindazonáltal meleg és
emberi. Szépen kidolgozott, de azért laza izomzat, jegyezte meg két baseballsapkás
férfi, mellükön összefonva karjukat. Divatos rajta az az ágyékkötő, mondta egy idősebb
hölgy a tenisznadrágomra mutatva, tataut akarok én is, nyújtózkodott tetoválatlan ka
rom felé egy kisfiú, én meg ilyen tarka mintákat, vörös és zöld jeleket a homlokom
ra, bökött sápadt arcom felé a barátja egészen közelről, hátrább kellett lépnem. Am
akkorra már a másik oldalról is nyomakodtak, lábikrám simogatták, gyönyörű, feke
te fiú, sikongtak tizenéves lányok, tejfehér bőrömön éreztem forró tapintásuk, má
sok szürkéskék szemem barnáját dicsérték, akkor egy mozdulattal a kifutó elejére ug
rottam, hogy leintsem őket, ez így tévedés, én nem így gondoltam.
- Valamit be kell vallanom - mondtam, mikor nagy lassan elcsitultak.
Bőröm fehér, ha nap éri, rózsaszín lesz, és égni kezd. Önök nem tudják, mi az. Szín
telen, utálatos hólyagok keletkeznek, majd végtelen hámlás veszi kezdetét, apró go
lyókká sodródik bőröm minden törülközéskor, és ennek soha nincs vége, ez végigkí
sér mindannyiunkat. Az új bőr mindig rózsaszín, mint az önök ujja begye. De nincs
ebben semmi, mindezt vállalni lehet. A lányom, például, négy és fél éves. A nyáron
hámlott először, tetszett neki. A hámló bőrt összegyúrta tenyerével, körülnézett - én
egy fa mögött álltam a kertben -, s megkóstolta. Vajkrémíze van, mondta. Igen, fe
leltem a fa mögül előlépve, Margaréta vaj. A művelet előtt Margaréta vajas kenyeret
evett, mármost a gyerek étkezés után nem mindig mos kezet, és sajnos én se forszí
rozom. Elvagyunk a gyerekkel, akkor hazajön az anyja, mindig lóhalálában érkezik,
az én időm ekkor jár le, szervusz, kicsim, mondom a lányomnak, csütörtökön újra
jövök.
Felfaljuk magunkat - mondtam a kóstolás napján gyermekem anyjának. Szeren
csétlen - mondta megvetően, de szelíden, a gyereket magához szorítva. Tőlem fél
ted? - kérdeztem mélyen a szemébe nézve. - Vajízű a bőre. Ha barackot evett volna,
most barackízű volna. Olyan a bőrünk íze, amilyennek akarjuk. Most már szabadok
vagyunk, ezt kívántad.
Az állát akartam megfogni, de elfordította a fejét, úgy felelte:
- Pár dolog áll mögötted, s már azt hiszed, ilyeneket mondhatsz?
Ekkor már elszabadult a pokol, őrjöngő tömeg közepén álltam, minden testrészem,
nem létező ajakékem, füldíszem tapogatták, és én engedtem az erőnek, és soha nem
tapasztalt könnyű lebegés lett úrrá rajtam. Ajkam duzzadtnak éreztem, orrom lapos
nak, belesimítottam dús, szőke hajamba, és feketének, göndörnek találtam, fehér ka
rom egészen sötétnek láttam, csupasz mellemen tetoválások rajzolódtak, rongyaim
eltűntek, semmi nem volt rajtam, csak a színes ágyékkötő, amit ők látni akartak. Te
hát csak ennyin múlik - futott át rajtam - , néhány jól eltalált szó, összerakott mondat,
megcsinált előadás: ez volna az esemény maga? Akkor én most ti magatok vagyok a sze
metekben. Nos, ha ez így van, akkor hát legyen.
Mink, négerek - kiáltottam, arcom egészen kipirult, hangom végigjárta a termet, s
én szemlehunyva vártam, hogy a vállukra emeljenek, körbehordozzanak, öltözőm
ajándékokkal hordják teli, ébenfekete lányok megosszák velem sátrukat, ám erre a
mink-re hirtelen csend támadt, félelmetes vákuum. Aszemgolyópárok egyszerre moz
dultak. Akkor én gyorsan korrigáltam, „nem mink, hanem mi”, de már késő volt, min-
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den szemgolyópár a tekintetem kereste, szúrón, fenyegetőn, akkor a pincérek macs
kaléptekkel az asztalokhoz surrantak, az egész terem a szívószálakra hajolt, majd egy
szerre szörcsentettek, kínosan lassan, sokatmondón.
—A pohár kiürült - intettek kísérőim az utolsó szörcsenés után, s még idejében el
hagytuk a termet, odakinn már begyújtott motorral várt rám a gép.
—Ha akkor nem mondom azt, hogy mink... - mondtam kísérőimnek, a fejüket
rázták.
—M ind kimondja előbb-utóbb. A bukás elkerülhetetlen —jegyezte meg a legmagasabb,
s rózsaszín ujjaival megigazította a sapkáját.

Kukórelly Endre

VALAMELYIK KIJÁRAT
Itt mindenbe belehullik
a szúnyogirtó által leölt
szúnyogokból legalább egy
darabka
árva példány. Éjszakára
lehűl a levegő, ilyenkor
bekapcsolok mindent, ha
valami
meleget képes kiadni
legalább, és az összes
inget meg pulóvert fölhúzom
magamra
olyan hideg lesz egyszerre
a szúnyogok már ettől is
nyugodtan elpusztulhatnának
nincs szükség
semmi másra, módszer, irtani, de
ezt a kijáratot addig nem lelték
vala föl még, emez finom
folyosót
hogy erre könnyebb talán
kijutni, hogy alá lehet
hullani, csak hagyni kell
engedni
kell, hogy elég ennyi is.
Mi minden elég jó a
zuhanáshoz. Sokáig tényleg
semmi sem
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változik meg. így van örökre. Egy
ilyen pici motor miatt süllyed és
emelkedik a repülőcske. És
valami
miatt egyszerre abbamarad.
És akkor már folyton
csak süllyed. Azután kezd
zuhanni.

HARMADIK GYAKORLAT
Király nem szeretnék lenni. A
királyoknak gyakorlatilag
nincs magánéletük. Állandó’
észnél lenni, folyton oda kell
figyelni. Folyton figyelni
nem lehet. Folyton köszöngetnie
kell. Egy köszönőgép. Egy kézfő
gógép. Akármelyik cipőjét
nem veheti föl. Fölvenné a
kéket. De hát nem. Mert a drappot
kell fölvennie. Valaki ezt
így kitalálta. A királyra
vigyáznak. És ő maga is min
dig vigyáz magára. Hogy le ne
egye az ingét. Rögtön fel kell
húzni egy másikat. Tartalék.
Szolgálati ingek. Kéznél van
a tartalék. Még egy kavics sem
lehet a levesében. Egyszer
mégis talált egy kavicsot a
lencsefőzelékben. Felakadt
a szakács. Ne akadjon •fel. A
király titokban örült, hogy egy
kavicsot talált a lencsében.
Arra gondolt, hogy még sohasem
talált a lencséjében semmit.
Most pedig egy kis kő! Na végre
van valami a lencséjében.
Végre valami van. Történt egy
s más. Igaz, hogy majdnem kiköpte
a fogát. Az történt, hogy majdnem
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kitörött az egyik foga. De
végül is nem törött ki. Noha
lötyög kicsit, ámde bennmarad.
Behívatták a szakácsot. Meg
lett neki mutatva a kavics.
Napokig teljesen kétségbe
volt esve az a szegény szakács.
De szerencsére semmi baj sem
történt. Gyorsan elfelejtették
az egészet. Elfelejtkeztek
róla. Erről az esetről is.
És semmi baj nem lett belőle.

TE, KI AZ, AKI
Te, ki az, aki néz.
Sugárzó, sápatag.
Valaki jönne fel
a liften. Egy nehéz
fehér, vakító zsák.
De nem veszítem el.
De nem mozdul tovább.
Vad, elzúgó patak.
Te, ki is az az én.
Megfog-e valami.
Valamit tartok, és
nincs kedvem tartani,
de úgy ragad belém,
de érzem, hogy elég.
Miért ilyen kevés.
Mért lenne jó, ha még.
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Szabó Lőrinc

VERS ÉS VALÓSÁG
Részletek

Egy váratlan Szabó Lőrinc -lobbanás
címmel jelent meg Csala Károly interjú
ja G. Szabó Lőrinccel (Népszabadság-Hét
vége melléklet, 1989. december 30.),
amelyben a költő fia beszámol egy „új”
Szabó Lőrinc-könyv mostanában előke
rült kéziratáról, s elmondja, hogy „Apu
minden verséről írt valamit, valami magyará
zatot, kritikát, ezt vagy azt... Ezt a művét éle
te utolsó másfél esztendejében írta. A kézirat V ers és valóság a címe - mintegy 450 gé
pelt oldal, tehát 20-21 ívnyi terjedelmű. Utó
lag, visszatekintve elemezte és látta el benne
magyarázatokkal a verseit. Hogy külön könyv
nek szánta-e, arra nincs utalás, nem tudni, mi
lyen tervei voltak vele. Mindenesetre megírta,
pontosabban szólva, lediktálta... Az ÖSSZE
GYŰJTÖTT versek 39 ezer 748 sor, ezt Apu
körülbelül kétszáz sor híján végigelemezte.
Nem vagyok irodalomtörténész szakember, de
azt hiszem, ez páratlan az ismert világirodalomban... Hogy úgy mondjam, teljesen
körülpáncélozottan, némaságra volt ítélve ez a
kézirat. Teljes hírzárlattal. Még sejtés sem szi
várgott ki létezéséről. A legfőbb oka: bizonyos

időnek el kellett telnie ahhoz, hogy fölébe emel
kedhessünk a mindennapok személyeskedései
nek, sértődéseinek, s hogy ez az egész csak
ugyan irodalomtörténeti anyaggá váljék, ne
hasson afféle intimpistáskodásnak”.
*
A VERS ÉS VALÓSÁG „íródeákjának” kilé
tét ez idő szerint nem ismerjük; kéziratát
a következő ajánlással látta el a költő:
„Klárának, feleségemnek, a mindig hűséges
nek, ajánlom ezt a könyvet - szeretettel, hódo
lattal Lőrinc." - S az egész elem zés elé,
mottó gyanánt, a következő négy sort ír
ta: „Nem a való hát; annak égi m á s s á /
Lesz, amitől függ az ének varázsa: / E hűtlen
hívség, mely szebbíl, nagyít - / Sulykot, bizony,
nem egyszer elhajít...” Arany János: VojTINA Ars poétikája. (A teljes kiadás —Kabdebó Lóránt gondozásában —a Magvető
nél jelenik meg, 1990 decemberében.) Összeállításunk a teljes anyag alapján ké
szült válogatás.
DM.

Mondják, hogy szép - Őszinte legyek? Tekintve, hogy egyik személy sem él, talán
már megtehetem. A dolog egyébként sem egészen ismeretlen. Az öreg Rippl mestert
megismertem a Centrálban 19 őszén vagy 20 elején. Többször vacsoráztunk is együtt
a kávéházban, középtájon, a nagy óra előtt a kerek asztalnál. Megszeretett az öreg.
Fiatal voltam és rendkívül szerelemvágyó. Ekkor már rég ifjú barátnője volt az öreg
úrnak az a fiatal lány, akit igen sok rajzon vagy festményen is megörökíthetett, a ne
vezetes Zorka. Egy tanár barátjának volt a lánya, a Keleti mellett, azt hiszem, az Ele
mér utcában lakott. Rippl az ifjúságot csodálta és élvezte benne, s képekkel segítette
az árva lányt és édesanyját. Hűséget nyilván nem is kívánt tőle, sokkal bohémabb és
tapasztaltabb volt. Zorkával tehát megismerkedtem a Centrálban, és másnapra ran
devút beszéltünk meg; eléggé összebújva beszélgettünk, az öregúr mosolygott raj-
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tunk. Én m ég nem ismertem Pest környékét, Zorka volt a kalauz. A Svábhegyre, on
nan az Erzsébet kilátóra vitt. Középtavasz lehetett. A Normafa táján, aztán a Liget
ben sokat csókolóztunk, rengeteg szúnyog csípett. A kilátóba is fölmentünk, majd
alatta, az akkor még fennálló vadászkastélyszerű vendéglőben ettünk. Engem nagyon
boldoggá tett a nap és a lány. Sohase tudtam örvendező mosoly nélkül gondolni Zorkára. A madarak szerelmi dala a versben a mi mámorunkat óhajtotta jelezni, miat
tuk nem éreztük a szúnyogokat. Zorkának vörösesbarna haja volt (nem tudom, való
di színű-e), tehát a megjelölés, hogy bronz, jogos. Nagy szeme, és ő maga hamar sértődékeny. Mindenesetre sokan udvaroltak neki, Ripplnek egész környezete, ő volt az
első híres nő, akit megismertem. Egyébként velem egykorú lehetett, vagy egy kicsit
idősebb. Mint a Rippl-festmények is mutatják, az álla félrecsúszott és hegyes volt, er
re utal a vers. Tudta, hogy versemet a kirándulásunkról írtam. Később is sokszor meg
látogatott a Reviczky utca 7.-ben, Babitsnál, én meg őt az Elemér utcában. Családi
kapcsolat is kialakult valamennyire köztünk a házasságom után, szeretettel fogadta
Klára jelentkezését az életemben, Klára udvariasan őt, de sokkal hidegebben. A Kisklára születésének emlékére egy dedikált Rippl-Rónai-rajzot is adott nekünk. (Most
is m egvan.) Zorka végül eltűnt, sok-sok év múltán; színésznő húga a harmincas évek
vége felé olyasmit említett, hogy Spanyolországba került, és egy ezredesnek lett vol
na a felesége. Másvalaki (magyar férfi) is említette akkoriban, hogy Zorkával várat
lanul egy fülkében utazott Spanyolországba. A családról évtizedek óta sem m it sem
tudok. (A TÜCSÖKZENÉ-ben sok mindenféle áttétellel leplezve és jelezve egy vers er
ről a komplikált Rippl-Rónai-viszonyról szól és a Zorka-közjátékról: a MÁjus/[267.]
című vers. A végén a szintetikus a priori ítéletekről esik szó: az öreg művészt/ugyanis itt pár sor erejéig összekevertem mesteremnek, Babits Mihálynak a figurájával.)
Külön említenem kell a vers 5. sorában azt a kifejezést, hogy „csúnya, fekete f i ú ”. Ez
Babitshoz és Csinszkához (Ady özvegyéhez) fűződik. Csinszkának nem sikerült Babitsot elcsábítania (1919-20) táján... Csinszka állítólag ezért megundorodott Babitstól,
és társasági ellentámadásba ment át, és rengeteget gúnyolódott Mihályon, már mint
Márffyné. Ekkoriban azonban még engem hitt a veresége okának, és kurta feljegy
zésben követelte Mihálytól, hogy dobja ki azt „a csúnya, fekete fiút". Nekem ez a kife
jezés sokáig nagyon fájt, annál inkább, mert igaz volt. Ennélfogva, hogy a körülra
jongott Zorka egy időre megszeretett, rendkívül gyógyította önérzetem sebét.
A verset klasszikus tisztaságú rajznak tartom.
T ücsökzene , 266. Rippl-Rónai - Rippl-Rónait a Centrálban ismertem meg, mind
járt irodalmi életem elején (a Zorka-ügyről egyéb vonatkozásban már beszéltem). Fá
radt, okos, franciás öreg művészember volt, rendkívül tiszteltem a művészetét, élet
bölcsessége pedig legkönnyebben átemelt a feszélyezettségen, amelyet mindazok
iránt éreztem, akikkel valami titkos konfliktusba hozott a szerelem. A jelenet Kapos
várott folyt le, ő hívott meg; egy-két napot töltöttem nála, a Róma-dombon laktak.
Kora tavasz volt. Szerette az impresszionista rögtönzéseket. A képet háromnegyed
részében elkészítette, majd a budai műteremházban, ottani lakásán fejezte be. Sze
rettem volna megvenni, kivételképpen olcsón ideadta volna, de nekem az alacsony
ár is magas volt. így aztán Miklós Andor főszerkesztő ajándékaképpen került birto
komba, aki mintegy engesztelésül küldte el nekem annak az évnek a karácsonyán,
amelynek tavaszán vagy nyarán Az Estnél felmondtak nekem (1926). A kép megfes
tése igen jelentős tiszteletadásnak számított szívemben és a világában, mert Rippl
csak négy-öt „öreg” nyugatost festett meg az irodalmi világból, Móriczot, Adyt, Os-
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vátot, Babitsot s talán már mást nem is. Nagyon igaz kifejezése huszonnégy éves kül
sőmnek, sokszor nézem irigykedve a könyvtárszobámban. Az 1955-ös Bernáth-kép
sokkal dúltabb, de van olyan jó mű.
TÜCSÖKZENE, 267. MÁJUS - A cím fiatalságot kíván jelezni. Név szerint Zorkát és
engem. Az egész nagyon álarcos kompozíció. Úgy tesz, mintha lenne egy központi
helyzetű, tekintélyes öreg bohém; képzelt és átköltött egyesítése Babitsnak és RipplRónainak. A„kastély”, amelyben az egész lezajlik, leginkább még a Centrál tanári nagy
asztala lehetne, az egykori nagy sarokórával szemben. Rippl-Rónairól, mint már
mondhattam, csakugyan az volt az érzésem, hogy ő az áldását adta ránk, amikor Zorka az öregebb barátok köréből, az említett kerékasztaltól átült velem egy este (hús
vét táján) az egyik négyszögletes kávéházi asztalhoz, és ott megbeszéltük a másnapi
kirándulást a Svábhegyre. A kirándulás nagy meglepetés volt nekem, és a kapcsolat,
amely - sajnos - rövid ideig tartott, valósággal boldoggá tett. Erről szól a FÖLD, ER
DŐ, ISTEN-ben a Mondják, hogy szép című vers. Ez a most szóban forgó vers a ki
rándulást a Svábhegyről valami vidéki szekeres szökéssé transzponálja. A befejező
négy sor szintén a Babits-Rippl-szerepre kíván utalni: az életbölcs Öreg vígan eszik,
és tölt a vendégeinek, a képzelt másik fele pedig Kantról filozofál. - Az egész szaba
don kreált helyzetben egybekeverve jelentkezik Babits Ilonka és Zorka emléke.
Kirándulás - Tájkép-vers és önismertetés, kissé reálisabb az előzőknél, első sváb
hegyi kirándulásaim egyikének emléke. Ekkor „nevelőapámnak”, Gráf Ferenc bor
nagykereskedőnek, akinél 1919. január 1-jétől laktam a Podmaniczky utca 31. III.
emeleten, a Nyugati mellett, a húga volt a kísérőm. P-né G. Amália osztrák nő volt,
fiatal özvegy. Gráféknak egy svábhegyi nyaralójába kísértem fel, és közben sört it
tunk. Ebből a nemsokára eladott villából kaptam én ajándékba Gráféktól egy nagy,
nçhéz tölgyfa asztalt, amely tíz évvel ezelőtt még megvolt. (Babitshoz történt költö
zésemkor kaptam az asztalt.) Málcsit, vagy ahogy ők németesen becézték, Malchent,
nagyon tiszteltem és becsültem. Igen jóindulatú volt hozzám, teljesen barbár vidéki
jövevényhez, anyaszerűen viselte gondomat, noha tán csak hét-nyolc évvel volt idő
sebb nálam. Anyámékat is ismerte. Igen áldásosán hatott rám polgárias finomságá
val. Én magyarra tanítottam hálából. Babitsékkal is összeismertettem, és a kapcsolat,
Gráf rendszeres karácsonyi borküldeményeivel 1944 végéig fennállott. Amália 193540 közt halhatott meg. ATÜCSÖKZENÉ-ben nagyon röviden szerepel ő s a bátyja, aki
még inkább emberi és szociális nevelőm volt. Gráf ugyanis viselkedéstől és borotvál
kozástól kezdve minden elképzelhető európai dologra tanított, és az európai nagypolgárság szemszögéből higgadtan nézte az 1919-es és a későbbi eseményeket. Most
is levelezünk, Saő Paolóban él, több mint nyolcvanéves, azt hiszem.
Amáliáról szeretnék még valamit. Édesanyám titokban abban reménykedett (mint
évek múlva kiderült), hogy feleségül fogom venni. Kapcsolatunkban azonban nem
volt szerelem, a szó igazi értelmében, mindamellett pezsgett közöttünk a levegő. Kul
turálisan, morálisan sokat emelt és finomított rajtam, s ezért még ma is nagyon há
lás vagyok neki, és bátyjának még sokkal inkább. Hiszen, ahogy említettem, ő egy
modern európai ember volt, a Thomas Mann Buddenbrookjai értelmében.
N em nyúlok hozzád, csak nézem, hogy alszol - Na végre egy jelentős (és csak
nem szörnyű) érzés jelentősebb feldolgozása. Kláráról szól, a feleségemről. Nyilván
a lelkifurdalás és bűntudat első drasztikus megnyilatkozása, és rögtön vele a szégyen
kezés az érzés miatt. Az önzés és a lelkifurdalás együtt. A sokféle szeretősdi és kaland
miatt nem tudtam teljesen feloldódni abban, aki létével tiltott a rendetlenségeimtől:
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„viperának” mondom, pedig a viperák bennem nyüzsögtek. A részleteket nagyon pon
tosan elmondja a vers, amely —most látom - beletartozik a S emmiért egészen és a
R ossz FÉRJ panasza stb. témakörbe. Az Üllői út 31. sz. alatt laktunk ebben az időben,
és nyilvánvalóan Kisklára születését vártuk. Én sokat szidtam mindenfelé Klárát, so
kat haragudtam rá; de mindig tudtam, hogy nagy szükségem van rá, hogy az ő hűsé
ge és megbízhatósága milyen menedéket ad nekem az életemben.
A vers már az „öreg” iVyMgaí-költők és feleségeik körében is meglehetős szenzáci
ót keltett.
ENYÉM VOLT S Mégse ENYÉM MA - Ha becsületes akarok lenni, nagyon nehéz lesz
megmagyarázni, nagyon komplikált. Az ügyet szégyellhetem is, aztán meg lelkifur
dalást érezhetek. E pillanatban eszembe jutott - majdnem teljes bizonyossággal - a
név: K. M. Jaj, de undorodom magamtól! Egy kiadóhivatali tisztviselő asztaláról el
vettem egyszer néhány olyan levelet, amelyben az olvasók apróhirdetései szerelmi
levelezőknek válaszoltak. E levelek közül kettőnek írójával kapcsolatot teremtettem,
ez a K. M. volt az egyik, pesti. (A másik egy szarvasi lány volt.) K. M. valahol a külső
Lipótvárosban lakhatott, kültelki miliőben, nagyon finom és jólelkű lány volt, de
rendkívül csúnya és vaskos. Úgy rémlik, nem leveleztem vele, csak felkerestem, ami
nek hallatlan megörült, hiszen már tudott rólam, mint költőről, és sose remélhette,
hogy ilyenfajta embernek az útjába kerül. Szánalomból és valami kegyetlen tanul
mányozói ösztönből lehettem csak vele, ő persze igyekezett tapintatosságok révén is
valamennyire megtartani magának. Már az első alkalommal... (nem fejezem be). Rit
kán találkoztunk, de az ismeretséget nem volt könnyű lebontani, éppen a szánalom
miatt és az én telhetetlen aljasságom miatt. Borzasztóan hatott rám, hogy épp ez a
nő, akivel oly kelletlenül voltam együtt, és legfőképpen csak azért, mert olyan túlvilági élménynek tekintett irodalmi mámorában, az első hetekben teherbe került tő
lem. Szerencsére a magzat egy hajnalban magától eltávozott. Ezt kora reggel betele
fonálta nekem a szerkesztőségbe valamilyen nőismerőse, aki tudott a dolgunkról, és
akkor nekem orvost és kórházat kellett szereznem neki. Irtózatosan utáltam az ügyet
és magamat, s amellett folyton bocsánatot kértem gondolatban tőle. A vers eredeti
formája tiszta hazugság lehetett, egzaltált és százszor élettelenné szűrt átköltése a va
lónak, s valami utalást is tartalmazhatott a „gyermekre”. De azért külsőleg elég be
csületesen lebonyolítottam a szükségest, és azt hiszem, a továbbiakban tartózkodtam
tőle. Amilyen alázatos volt, nem is kívánta. Gondolom, öt vagy tíz évvel később mint
ha m egint találkoztunk volna. Nem ment férjhez, m ég mindig életének szomorú nagy
élm énye lehettem. (Akkor már nem voltam szerelmileg vele.) Aztán valaki később,
talán a már említett barátnő, írta, hogy szegény lány meghalt. Foglalkozása tisztvise
lőnő volt. Néhány hónapig lehettünk csak együtt szerelmileg, ritkán. Én erre a do
logra évtizedek óta nem gondoltam már, és most is bánt az emlék.
FÉNY, FÉNY, Fény (1925) - Mielőtt a versekhez kezdenék, egy verseken kívüli meg
jegyzést hadd tegyek. Miután én itt most úgy feltárom magamat, mintha becstelen
ségeim ben a becsület és gyónás arkangyala volnék, roppantul szégyellnem kell ma
gamat a sok árulásért, amit fecsegéseimmel elkövetek. De nemcsak második szemé
lyeknek vagyok az árulója, hanem bizonyos tekintetben magamról is félrevezetem e
sorok leíróját. - Magamról azzal okozok félreértést, hogy véletlen és jelentéktelen
eseteknek is szájat adok, csak azért, mert irodalmi nyom „rákényszerít”, holott eset
legjellemzőbb és jelentősebb és érdekesebb szerelmi barátságról szükségképpen hall
gatok (noha még később sorra keríthetem), s olyan összefoglaló képeit ifjúkori érzel
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mi zűrzavaromnak, huszonegy-húszon négy éves koromnak, amilyet például az Istár
című, esztelen vers is mutat, nem részletezem megfelelően. De talán még rátérek.
Kérem tehát íródeákomat (akit mindenkinél jobban tisztelek), hogy vallomásaimat
egy eszeveszett pánerotizmus véletlenül felvillanó megnyilatkozásainak tekintse csu
pán. Akkortájt én még nem bírtam hevességem és egyetemes kiszolgáltatottságom
miatt disztingválni, házastárs és eszményítő vágyak, a Fészek Klub táncünnepélyei
nek hölgyei és nívótlan utcai rögtönzések, ős utcalányok kavarogtak körülöttem, úgy
szólván megkülönböztethetetlenül és szüntelenül. Komoly érzelmi viszonyom az ed
dig felsoroltakból csak Kató, Zorka, Ilonka és természetesen Klára.
Ez a kötet volt legdúltabb kötetem, mielőtt elkészültem az átdolgozásával. Leg
éretlenebb a Kalibán lehetett, abban még sok „neopacifista szándék” keveredik exp
resszionista hatásokkal. A lényeg az lehetett, hogy bátrabb, sőt extrém képzettársítá
sok jelentkeztek, tartalmilag többnyire éretlen anyagot hordozva, és igen sok ízlés
beli gyengeséggel. Mindenesetre ebben a KALlBÁN-ban téptem el magamat Babitstól. A KALlBÁN-ban, körülbelül a kötet feleidejében már nagyon erősek voltak az em
lített expresszionista törekvéseim, és nagyon erős az a szuggesztió, amelyet a foko
zódó operába járás tett rám: a vezérmotívumok használata. Azt hittem ugyanis, hogy
mivel az emberi lélekben egyszerre több vagy sok érzés keveredik és bujkál egymá
son, át- és át nem gondolt voltában és együttesen hat, utánozni lehetne és kellene a
zenekari polifóniát, de nem befejezett mondatokban, hanem csak jelzésekben. Aho
gyan ugyanebben az időben a modern európai festészet legtöbbet említett új titánjai
(javarészt már öregedők) jártak el a maguk témáinak ábrázolásánál. Például a T ann HÁUSER-NYlTÁNY-t hamar megismervén, „elvben” kifejezetten utánoztam, s általá
ban a wagneri „leitmotiv” módszert. Ez az utóbbi később még azzal is „wagnerizálódott”, hogy a RING négy zenedrámájának Edda-dal-szerű formáját is többé-kevésbé
átvettem, aszerint, hogy a wagneri zenéjükből mit tudtam már fejből énekelni.
Ez az értelmet összetördelő (és kezdetben sajnos nem pontosan alkalmazott) logi
kátlan logika persze meglepő kapcsolásokat tett lehetővé, és én egyszerre olyanféle
képp kezdtem modernnek érezni magamat 1923-tól kezdve, mint senki mást. Szóval
eredetivé kezdtem válni. Ennek az áttörésnek, mint mondtam, a KALlBÁN-ban már
messze nyúló jelei vannak, de a módszer a FÉNY, FÉNY, FÉNY-ben alakult ki teljesen.
A továbbiakban most majd szükségképpen el kell hagynom az erre vonatkozó állan
dó utalást, hiszen emlékezetemben folyton keveredik az első változat és a végleges ki
dolgozás. 1930 táján már mindenesetre igyekeztem szabadulni modern éretlensége
imtől, tanú rá a Debrecenben kiadott első kis válogatott versek kötete. Akkorára ké
szültem el átdolgozásaim elméletével (magamban), és az összes anyag átdolgozása
csak azért késett oly sokat, késleltetve az ÖSSZES VERSEK megjelenését is, mert köz
ben folyton újakat írtam, és szerintem most már jót, amit nem akartam keverni az
éretlen előzményekkel. - A FÉNY, FÉNY, FÉNY tehát a Kalibán tetőzése ebből a szem
pontból.
Móricz Zsigmond és Mikes Lajos a kötet megjelenése után a Metropol éttermében
egyszer alaposan lehordott ezekért a versekért, mint mesteri színészkedésért.
KÁPRÁZAT - Az alapvers, amely hatalmas átdolgozást kapott, az ÖSSZES VERSEK-be
kerülte előtt, nyilván csak egyetemes erodzmusból indult. Emlékszem azonban, hogy
az átdolgozáskor, épp az elkészítés délutánján, randevúm volt az egy különlegesebb
barátnőmmel, és az új verset tökéletesen az ő vonzereje töltötte be. Este hatkor volt
találkozóm a lakásán, ekkor először, és nagyon felhúzott ez a vágy. Előzetesen fan
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tasztikus helyzetekben, délutáni kocsmákban, éjjel pedig a pesti Duna-parton a hajó
állomás mellett már együtt voltunk. Volt egy különleges szokása a nőnek, aki magas
intelligenciával rendelkezett, akivel egyszer a munkahelyén - az Akadémia könyv
tárában - szerelemben épp úgy voltunk együtt, mialatt a szomszédos olvasóterem
ben nyugodtan tanultak diákok és professzoraik, a nyitott ajtó mellett, ahogyan
Strindberg írja le az E g y Ő R Ü L T v a l l o m á s a i -ban első együttlétét valamelyik későb
bi feleségével. A nőnek én már régen udvaroltam - feleségem gyanakodott is rá. Ti.
1927-28 táján, Klára öngyilkossági kísérletei és a mi válási szándékaink idején (ami
kor Erzsiké engem elutasított!) ez a nő hozzám barátilag nagyon jó volt, és én átme
netileg már akkor erősen ragaszkodtam hozzá. Házibarátnőnknek a nénje, R. Bözsi
volt, aki először ...-nak, majd másodszor S. R-nak volt a felesége. A viszony kialaku
lását akkor Nagyklára ügyes taktikája akadályozta meg. Ez a Bözsi nagyon erotikus
és bátor nő volt, és azt hiszem, hogy erőteljesen perverz. Mi csak mérsékelten csinál
tunk ilyesm it.-A később, tíz-tizenkét év múlva kialakult viszonyunk egy erőteljesebb
negyedév után pedig pár évig lanyhán elhúzódott- Ostrom után ez a Bözsi, családja
előtt nem titkoltan, hatalmas gyűlölködéssel fordult ellenem, de körülbelül 1949 kö
rül megbékültünk, anélkül hogy egy-két csókon kívül egyéb történt volna (akkor
már). Később ez a mai világ is deportálta, mert bankigazgatónak volt a lánya, s a ke
serűsége akkor valamennyire ismét aktivizálódott. Úgyhogy most alig van érintkezé
sünk. Ez a nő ismertetett össze egy másik szeretőjével (azt hiszem, sok volt neki),
Sz. М.-sal, az őrült regényíróval; ettől tanulhatta perverzitásait - ebben „szörnyeteg”nek mondják. Kettőnket szeretett volna erősen megbarátkoztatni, de ez nem sike
rült. A szép, finom és érdekes nő később dagadt lett, majd szinte csontvázszerűen so
vány, utálatosan festette magát, lila-vörös volt az arca, és szalmasárga a haja. Evek
ója halálos beteg, csak fél veséje van.
Ü z e n e t , m e s s z ir e - A tátrai Anicáhozszemélyesen nekiszóló „üzenet”. Már feltűnt
diktálásomban ez az asszony. Tóth Árpád meglátogatására egy karácsony előtt várat
lanul kedvem jött felutazni a Tátrába. Teljesen elragadott a mámor, a tél szépsége, az
először látott magas hegység, a váratlanul játszi könnyedséggel megkapott útlevél és
a m ég váratlanabbul ott rám szakadt szerelem. A Tátrába a diákköri franciatanárom
nak, V. Sándornak a pesti feltűnése juttatott el; vele találkoztam a Centrálban, és ő
mondta el, hogy milyen könnyen megy már az ilyesmi. Továbbá, hogy az ő bátjja épp
szanatóriumi igazgató Újfüreden. Ez adta az első lökést, meg az, hogy Tóth Árpád a
szomszéd Ofüreden telelt. Teljesen részeg voltam az úti élmények különlegességétől
és az érdekes, szép, fiatal, fekete nő varázsától. Az én látogatásom szervezte át Újfüredre „Pádit”, és V.-ék szanatóriuma és magánlakása rövidesen tátrai írói (budapesti!) köz
ponttá alakultát. Erről Tóthnak is öt verse szól és prózacikke, nekem szintén. Jó csalá
di viszonyba kerültünk. Ekkor egy hétig voltam csak Újfüreden, a vágyat az szította,
hogy olyan hamar megszakadt a kielégülés lehetősége. Később pedig neki nyilván már
más aktuális kapcsolatai támadtak - pár évvel idősebb volt nálam. - A negyvenes évek
körül újra próbálkoztunk egymással, de lényegében megmaradtunk barátnak. 1925től kezdve évenként szinte minden télen fent voltunk, vagy legalább Klára, ezen a ked
vezményes és kitűnő helyen a Tátrában, éveken át. Egyszer V. K. Erzsiké is velünk volt,
és fénykép is van róluk Tóth Árpáddal és Nagyklárával. Erzsiké jelenléte eléggé irri
tálta Anicát, mert én előre beajánlottam előző levélben őt, mint csodaszép „Byron-lábú n ő”-t. Anica később politikai pletykák miatt néhány évig ellenséges volt irántam,
később, mint özvegy, megbékült, és most már megint némi barátságban vagyunk, per
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sze szerelemben már nem. Még valamit a viszony kezdetéhez: mikor az elkezdett sze
relem után egy évvel másodszor náluk voltam, és ő vonakodott a szerelem folytatását
megígérni, olyan méregbe hozott, hogy a hálószobájában, melynek kettős ajtaja a sza
lonba volt tárva, abban pedig nagyobb társaság beszélgetett, én dühömben lerántot
tam róla a selyem pehelypaplant-am ely alatt influenzásán feküdt-, s majdnem nagy
baj lett az elhajított paplanból, amelyet alig sikerült kellő gyorsan visszatéríteni a fél
csupasz nőre. Avers őszinte hódolat volt, nekem ma is tetszik. Még lesz egy vers hozzá.
Evekig elég sűrű családi levelezésben is voltunk, amelybe mindig beleszüremkedett bi
zonyára valami erotikus mellékzönge.
V ezényszó, tűzvész - Igen komplikált eset. Évekig vágytam egy elegáns, magas,
szőke, buja szépségre, egy olyanfajta nőre, amilyen Baudelaire „égi kedvese”, Mme
Sabatier lehetett, Clésinger ismert élveteg ajkú szobra szerint. Ez a nő előkelő, kitar
tott nő volt. Az a barátnőnk, aki megismertetett vele, tréfásan ugyan, de folyton csak
így emlegette: „A k...-barátnőm”... Az alapbarátnővel társaságban ismerkedtem meg,
Ny-né Alisznak nevezem, mert elfelejtettem az első férje nevét, csak azt tudom, hogy
földbirtokos volt a Nyírségen. Ismerkedésünk estéjén már meghívott, könnyedén
és kacéran magához. Egy nagyon nagy fekete hajú fiatal lánnyal és egy leszbikus
hajlamú, kissé idősebb nővel lakott együtt egy nagy lakásban a Ferenc körúton. Ez
megkönnyítette az érintkezésünket, tekintve, hogy akkor én és családom az Üllői út
31 .-ben laktunk. Ez az Alisz később a Flóris cukorkabolt üzletvezetőnője lett, nagyon
kellemes és szellemes, molett nő volt, roppant mulatságos ödeteket rögtönzött, tűzijátékszerűen, társalgásában és leveleiben. Velem az első lehetséges alkalommal intimus lett, és évtizedeken át szeretettel ragaszkodott hozzám, még az ostrom után is. A
tényleges viszony azonban, legalábbis részemről, igen lanyha hevű volt, és inkább a
kellemes szomszédi kényelmen, mint valami vonzalmon alapult. Pár év múlva meg
is szűnt. Akkor az óriás-fekete-bozontú nővel keveredtem heves erotikus játékba és
csókolózásba, de a lány meg akarta tartani a szüzességét, egyébként nagyon szere
tett; művelt és finom volt, kissé tragikus alaptónusú lélek, ellentétben a puha és idil
likus Alisszal. A leszbikushoz semmi közöm nem volt, ez a háború után férjhez ment,
egyszer-egyszer most is látjuk. A fekete hajú a II. világháború előtt Párizsba került ki,
és ott valami nagyobb kozmetikusszalonja volt. Ott Klárával együtt még találkoztam
vele: az általa megismert Alexander Lili (?) vitt el bennünket, engem és a felesége
met szétnézni egy nyilvánosházba, ahol fantasztikus látnivalókban részesültünk a sö
röző francia kispolgári családok csecsemőszoptatása és közben a nagy lebegő mezte
len húsok mulatságos kis produkciói révén a nyári kertben. Maga Alisz a II. világhá
ború után egy ismert és ügyes szobrászművésznek lett a felesége, akinek nem jut
eszembe a neve, együtt mentek ki New Yorkba. Már régen nem írtak; szerelmi leve
lezésem nem volt vele kezdetben sem, másféle igen. Hiszen zavartalan családi jó vi
szonyban voltunk, és Alisz egyszer - unva már a régi dolgok titkolását, amelyek amúgy
is elég nyilvánvalóak voltak - pusztán kényelmesség okából Klárának minden rá vo
natkozót kedélyesen és olyan kedvesen elmondott rólunk, hogy Klárát egy csöppet
sem bántotta meg, sőt a viszonyuk zavartalanabb lett.
De áttérek végre ennek az erotikus sokszögnek versbe kapcsolódó részére. Alisz és
úgynevezett „K-barátnóje” társaságukkal ezekben az években éppúgy jártak a mű
vészklubba, a Fészekbe, ahogy mi, és nagy, közös társaságunk alakult ki zenészekkel,
festőművészekkel, énekesnőkkel és bohémekkel. A Mme Sabatier-szerű szőke szép
ség szívesen vette a hódolatomat, de nem állt kötélnek; nem voltam szép, se gazdag,
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neki m eg rengetegen hódoltak. (A szőkeségéről már akkor tudtam, hogy mű, erede
tileg fekete nő volt.) Valami gazdag ember állandóan hatalmasan pénzelte; Alisz szá
momra nem csinált titkot abból, hogy nagyobb összegért föltétlenül eladta szerelmét.
Gyönyörű lakásán a Rákóczi úton, ahol én nem voltam, pedig többször jelentkeztem
nála, a telefonján. Vonzott sokat ígérő erotikája és a baudelaire-es jelenség. Szenved
tem miatta, de egyúttal rettenetesen mérges is voltam rá; mindezt pontosan elmond
ja a vers. Mert végeredményben, biztosra véve, hogy amúgy is elutasítana, nem
mondtam meg neki, hogy mennyire vágyom rá, úgyhogy a vers befejező gőgje való
ság volt és maradt. - Most ju t eszembe, hogy az im ént diktált gyónásba, amely az el
ső éjszakai „babitsos” mulatóhely - egyeüenegyszer volt Mihály ilyen helyen - tün
déréről beszélt, bele kellett volna vennem azt a nőt is, az a vers mindkét meg nem
szerzett nőről egyszerre szól, és rokon is valahogyan. A most leírt nő nevét nem tu
dom, keresztneve talán Juci volt: akarattal és dühből felejtettem el, ahogy ezt a róla
szóló verset sem mutattam m eg neki, és hátterét Alisz barátnőmnek sem mondtam
meg. Igaz, hogy az sejthette valamennyire a dolgot.
A SÁTÁN MŰREMEKEI (1926) - Az egész kötetről azt mondhatom, hogy élmény
anyaga majdnem egyeüenegy lázongó, keserű érzés, vagy ugyanaz az érzés a kábult
levertség állapotában. A szerkezeti mód az egymás fölé halmozások használata révén
egyszerűsödött. Az előző kötetben már itt-ott feltűntek korai jelentkezései ennek a
versépítésnek. A háttérben mindenütt a Wagner-zenekarok és -ütemek (a RlNG-re
gondolok) hatása dolgozik, és az egész európai expresszionizmusé. Csodálom, hogy
1. ezeket a verseket engedték egy nagy napilapban, majd könyvekben megjelenni, és
hogy 2. ezeknek alapján nem környékeztek meg a szél-bal titkosügynökei. Az Esínél
bolseviknek tekintettek, ami akkor még tetszett is lázongó kedélyemnek. Az egyes
verseket kiváltó momentumok alig különböznek egymástól, a meggyőződés diktálta
valamennyit, bármi volt a kiindulópont, gépiesen követte a reagálás rá és az ajánlott
társadalmi csodabalzsam. Apósom, Mikes Lajos dr., a könyv megjelenése után a kö
vetkező furcsa jóslattal állt elő: „Kedves Lőrinc, az oroszok hat év múlva Budapesten
ülnek, és a maga könyvét kétszázezer példányban fogják kiadni.” Én másfél év múl
va kétségbeestem a kötet sivárságán és szociológiai primitívségén, de a költői techni
ka sem tetszett már, megkezdtem a lassú átdolgozását minden addigi versemnek. Kö
rülbelül egy-másfél évig sem m it sem írtam, aztán mindent elölről kezdve olyan ver
seket kezdtem írni - am ennyire tudtam -, amelyekből hat év múlva összeállt az első
valóban igazi kötetem, a T e m e g a V il á g .
Za v a r - Most látom csak, hogy mennyire eltúloztam minden személyes szerelmi
élm ényemet. Akiről ez a vers szól, azt például szintén semmiképpen nem szerettem
vagy ácsingóztam körül annyira, mint a szöveg mondja. A nő különben felvidéki író
nő volt, aki Pestre került, novelláskötetei és talán regényei jelentek meg. Neve: Sz. P.
Ez a nő különben, alighanem bosszúvágyból, egy kora délelőtt váratlanul megjelent
az Üllői úti lakásunkon, és Klárának gyónás és bocsánatkérés címén elmondta a dol
got. Én azalatt a szomszéd szobában borotválkoztam, s tudtam, hogy a szomszédban
mi folyik: a látogató nekem is bejelentette ott a helyszínen, hogy mire készül. Nem
volt m it csinálni, mint cinikus nyugalommal öltözködni. Azt hiszem, Klára is sejthet
te, hogy nem a megtérő bárány jelentkezik, hanem komiszkodó szándék. A nővel pár
hétig vagy hónapig lehetett csak nem erős kapcsolatom. Valami érdekesség minden
esetre volt benne. Emlékszem rá, hogy én - még az összejárásunk idején - egy négy
kötetes Schopenhauert adtam neki, a I lieronymi út egyik villájának a teraszán, ahol
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együtt voltunk, az Alma utca sarkához közel. Később nevezetes lett ez az utca az éle
temben, amiatt, hogy erre kellett mennem az Új-Szent János kórház felől a Délivas
út felé, a Rátli György utcába, Erzsikéhez, akit már ekkor is szerettem, de aki mellett
mindvégig rengeteg, többnyire komolytalan, más szerelmi barátnőm is volt. Ez a vers
az említett írónővel való kapcsolat legeslegelejéről származik.
C ÉL O K És HASZNOK K Ö Z Ö T T - Panasz a szerkesztőségi rabszolgamunka miatt, amin
nem szellemi rabszolgaságot értek. Ez már fegyelmezett ismétlése A SÁTÁN M Ű R EM E 
KEI nem egy darabjának.
Egy alkalommal József Attila, mikor a Németvölgyi úton nálunk járt, és amikor
bizonyságot tett róla, hogy szinte az egész T e meg a VlLÁG-ot könyv nélkül tudja, az
utolsó strófájával vitatkozott velem, tiltakozva annak a gyanúnak a „jogossága” ellen,
hogy a fiatalok valahogy, mint én, előbb-utóbb szintén tönkremennek. „Miért men
nének tönkre?! Ezt hinni semmi ok sincs.” - Most gondolok rá, hogy hat év múlva a
vonat elé ugrott.
A BELSŐ VÉGTELENBEN - Ez már igen! Rendkívül szeretem, rendkívül sok titkomat
rejtettem bele (amelyről csak az íródeákom tud). Ezek a titkok azokról a lélektani és tes
ti tapasztalatokról szólnak, amelyeket az ópium, a morfium, a kokain és amihez csak
hozzájutottam, keltettek bennem. Ezekhez a mérgekhez tizenhat-tizenhét éves ko
romban kapcsoltak az első kíváncsiságok: Baudelaire irodalmi hatása az életre, egy
világháborús kórházi ápolónő meggondolatlan ajándéka, akitől kokainoldatot kap
tam fogfájás rögtöni megszüntetésére. Most mindehhez járult az átmeneti szakítás
gyötrelme Erzsikével és a házasságom teljes, átmeneti felbomlása. Tehát amikor én
a „por"-ról beszélek, „mii beveszek", az nem egyszerűen csak afféle tapasztalat, amilyen
re mindenki szert tesz, aki aszpirint vesz be. De különben is ezek a lelki helyzetek és
а-velük járt titkolózás és a leleplezés félelme s a képzelet játéka, melyet megindítot
tak nem kívánatosságukban is, nagyon alkalmasak rá, hogy megfelelően fogékony
lelkeket hosszú-hosszú órákon át egészen egzotikus világban egészen különleges in
tenzitással lebegtessenek. Az én egzotikus tájaim a saját húsom belső vidékei voltak.
Egészen bizonyos, hogy hatalmasan hozzájárultak az érlelésemhez, a lelkihez. Én ezt
a verset egészen különlegesen nagynak, igaznak és precíznek gondolom, orvosok ta
níthatnák és pszichológusok, amiről szól. Olyan élő melegséggel borul benne körénk
a kis világ és a nagy világ, mint a szerelem.
B Ü N TETÉS - A titkos dolgaim (kábítószerek) miatti rémült fantazmagóriáim egyi
ke. Azt hittem, azok fognak tönkretenni idő előtt. Pedig, mondtam már, aránylag ha
mar és végleg leküzdöttem őket. (Nagy kihagyásokkal hét évig tartott a dolog. Vol
tak, akik valami borzasztó keveset sejtettek a dologból, így R. gyógyszerész Csepel
ről, akitől részben kaptam ezeket a szereket, és Nagyklára gyaníthatta, hogy egy-kétszer éltem ezzel, kipróbálni. Elméletileg elég sok emberemnek beszéltem ilyenfajta
kíváncsiságomról, sőt öt-tíz-húsz évvel a dolog után nem is csináltam titkot az ügy
ből, de a veszély komolyságáról a mai napig senki sem tud.) - Önromboló ilyen cse
lekedeteim miatt gondoltam a tönkremenést, és a vers végén az egészségesek közül
kiközösített testem megbüntetését vártam. - Később iszonyú tévedésből egy elfogult
és hozzá nem értő ember politikai rettegést vélt látni a témában.
SEMMIÉRT egészen - Azt hiszem, a legismertebb versem. Az első két sorát éjjel gon
doltam el, reggel megfogalmazva találtam a fejemben, a többit még aznap délután
írtam hozzá, az egykori Lánchíd kávéházban. Egy utcai ablaknál ültem tehát a Clark
Adám téri oldalon. Hogy kényelmetlenül ültem, arra még most is emlékszem, és cső-
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dálkozom, hogy ez a testi kényelmetlenség nem akadályozott meg, illetve nem kés
leltetett az írásban. Isten bizony, mondom, hogy közben csodálkoztam magamon,
hogy hogy tudom folytatni és emelni ezt a nagyon magasról indult témát. Hogy mi
váltotta ki? Tízévi házassági és tizennégy-tizenöt évi szerelmi tapasztalat. Azonkívül
az a helyzet, amelyben Erzsikével voltam. Évtizedekig úgy gondoltam, hogy ez a vers
kizárólag Nagyklárának szól; újabban azonban azt látom belőle, hogy Erzsikének is
üzen valamennyire. Úgy látszik, mindkettőjüknek ragaszkodtam a hűségéhez. Az
egész hűség-hűtlenség-szerelem probléma nem lehetett más bennem, mint zavaros
ködlés, és tudtam, hogy sokat kívánok, amikor ilyen odaadást kérek. Innen a befeje
zésben nyitva hagyott válasz: nem tudtam, mit ígérhetek hálából a hűségért. De bíz
tam magamban és az akaratomban, hogy fogok találni ellensúlyozó értéket. Újabban
mindjobban rájöttem arra is, hogy a monogám igény és az, hogy ez a kívánalom majd
nem szükségképpen reménytelen, váltotta ki az egészet. A vers maximálisan önző
küzdelem, vagyis kétségbeesés a női hűségért. —Régóta tervezem (egy-két éve), hogy
megírjam, nem éppen valami ellensúlyát, de egy társversét, amelyikben hálát m on
dok a kapott hűségért, vagyis ebből a szempontból világítanám meg a kérdés lénye
gét. „Mindenért egészen” vagy „Mindenért mindent” alapon.
A vers azonnal óriási hatást váltott ki, szüntelenül szavalták, idézték, másolták, pró
zában és versben és magánlevelekben polemizáltak vele.
KÁR —Ezen a versen is látom, hogy a költők sokszor olyasmit is megírnak, leírnak,
amit nem akarnak, amit nem annak a jelentésnek szánnak, aminek fogadják őket.
Kikerülhetetlenül együtt jár ez a képes, a jelképes és egyáltalán minden erősebben
érzelmi kifejezésmóddal. A költő tulajdonképpen mindig téved vagy hazudik, annyi
ra kiszolgáltatja magát a pillanat rohamainak, a szép kifejezés pedig lassanként úgy
hat, mintha igazság volna, s idővel csakugyan az lesz. Ez a vers is valami teljesen je 
lentéktelen panaszkodás helyett idegbajosan felfújt fájdalmakat objektivizál. Lírai
megjegyzésem két sorához volna még: „könnyű annak, aki helyett más a gazember!”. Ez
egy kedves barátnőnknek az apjára vonatkozott, illetve őrá magára. Nem tartottam
gazembernek az apját, noha bankigazgató volt, az öreg R. bácsit, R. Klárának és Bö
zsinek az apját. A kijelentésben inkább a könnyűn van a hangsúly: R. Klára akkori
ban nagyon finom és kiegyensúlyozott önzéssel lebegett az élet nehéz dolgai felett,
és tulajdonképpen semmiben nem vett részt, és nem értette az én siránkozásaimat.
Persze, m ert az apja tehermentesítette. Agazember szót tehát idézőjeles marxista csökevénynek leghelyesebb felfogni az akkori gondolkodásommal. (Megjegyzés a költő
tévedéséhez vagy hazugságához: természetesen számításba kell venni a költői imp
resszionizmuson kívül a versek érzelmi igazságát!)
LÓCI ÓRIÁS LESZ - Egyike a legsűrűbben szavalt verseimnek. A beszámoló rész szó
szerint azonos azzal, amit közlök. Az erkély: a Németvölgyi úti. Valóság volt az abrosz
lerántása is, csak időbelileg nem ehhez a pillanathoz kapcsolódott. Az énbennem tör
tént érzelmi tükröződés szintén pontos rajz. Mikor a vers meglett, a szerkesztőségből
kijövet Erzsikével volt találkozóm; a Margit hídon túl sétáltunk a budai Duna-parton
Óbuda felé. Valahol messze leültünk. Ott eszembe jutott a friss vers, és megmutat
tam neki. Nem is sejtettem, milyen rendkívüli hatást tett rá, hogy örült a dolognak!
Mintha őróla vagy a gyerekéről vagy a neveltjéről lett volna szó. És mindenképpen
azt mondogatta, hogy ez a felfogás megfelel az individuálpszichológiának. És hogy ez
a vers nemcsak egy gyermek felemeléséről és helyes neveléséről szól, hanem egyben
egész néposztályokéról. És valóban, hosszú ideig így is hatott a vers, rádióból és pó
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diumokról. Egyáltalán nem a kedélyesség, a humor volt benne a lényeg, hanem egy
pszichológiai mag kibontása. Persze, utólag, amikor készen van valami, egyszerű a
bonyolult is. Hány szamár kritikusom vizsgázott le ezeknek a gyermekverseknek a
kicsinylésével; és azt is ezeknek a megítélésénél tapasztaltam legkézzelfoghatóbban,
hogy milyen ragályosak - jóban, rosszban - a határozottan kimondott vélemények,
még akkor is, ha butaságok. Szalay Lajos jó illusztrációt készített a versről, ügyesen
érzékeltetve a fent és a lent ellentétét. Talán az én nagy beleérző képességem, amely
itt is megnyilvánult, volt egyik oka annak, hogy rokonszenvek fenntartása mellett én
nem tudtam megmaradni szocialistának, anélkül hogy a másik táborba illettem vol
na. Erzsikének igaza lett, amennyiben az individuálpszichológiai egyesület ezt a ver
set felkapta, szavaltatta, ankéton megtárgyaltatta, és folyóiratában Máday István dr.
elnök megint leközölte.
S iv a t a g b a n - Egyiptomi vers. Egyiptomba Miklós Andor főszerkesztő jóvoltából
jutottam el, aki nem valami nagyrabecsült riporterének, rovatvezetőjének adta át a
saját meghívóját, amikor a tizenhatezer bruttó regisztertonnás Vittoria motonave
(olajfűtéses hajó)-t megépítették, és szűzutazására, vagyis avató utazására Triesztből
Egyiptomba küldték. Miklóst nagyon meghatotta a saját gesztusa régi haver-munka
társaival szemben, és mindenféle apróságokat is adott, és kapcsolatokat hozott létre
Kairóval, hogy jobban sikerüljön az utazás. Bár semmire nem volt tulajdonképpen
szükség, hiszen az egyesített és államosított olasz hajóépítő társaság fizette az egész
Közép-Európa minden meghívott újságíró kiküldöttjének költségeit lakástól lakásig.
Óriási élmény volt nekem ez az I. osztályú hajóutazás a hófehér testű és narancsszín
kéményű új Vittorián, a fehér álomhajón, amely az úgynevezett új tárgyilagosság tün
tetőén egyszerű stílusában épült. Magyarországról többen mentünk: érdemes meg
említeni Káldor György dr. nevét (Pester Uoyd), akivel - Velencében kiszállva - a San
Marco téren lejátszottunk egy tréfás komédiát: ő bicskát rántott rám, és le akart szúr
ni. A jelenetet valaki lefotografálta... (Húsz évvel később aztán történt komolyan is
valami, amiről majd másutt beszélek.) A fénykép megvan! A hajó egyébként Bariban
kötött még ki, elhaladt Kréta mellett, és három nap múlva érkeztünk Alexandriába.
Ott igyekeztem halmozni az egzotikus élményeket. A lányok városnegyedében is vol
tam, a házaknak nem volt plafonja; megismerkedtem egy palaszürkeszín testű fiatal
szudáni szépséggel: ilyen párductestű ősnémbereket rajzolnak egzotikus utazási
könyvek címlapjára, amint pálmafákra másznak. Egyetlen szót sem tudtunk semmi
lyen nyelven sem váltani. Kairóban a magyar konzult is felkerestem Az Est ajánlóle
velével. Egy későbbi versem el fogja mondani, hogy ezüstfehérre festett gyorsvona
ton indultunk Alexandriából a Delta (Nílus) csatornáin keresztül dél, vagyis Kairó
felé. A piramisok kék háromszögeit már távolból megláttuk. Érdekes, hogy minden
felé gémeskutak voltak, akár a magyar Alföldön. Kairóról a kairói vers kapcsán fo
gok beszélni. Ez a vers is kairói ugyan, a S i v a t a g b a n , de semmi köze a Szfinxen és
az időn kívül semmi egyébhez. Egyik legigazabb és legszörnyűbb versemnek tartom.
A két refrénen kívül azt a sorpárt emelem ki belőle különösen, hogy: „ülök a növő si
vatagban, / melyet az időfú j körém”. A nagy Szfinxnél, amely a gizehi piramisok mellett
áll, természetesen kint voltam, talán háromszor. A 14-es villamossal lehetett akkor
oda kimenni, a Níluson túlra. Tevehátra is felültem, ahogy sivatagi utazóhoz illik, és
szamárhátra. Trópusi sisakot már Triesztben beszereztem, parafa volt, fehér vászon
huzattal és szelelőnyílásokkal. Éjszaka, holdfényben is voltam a Szfinxnél. Nagyon
vágytam akkor Erzsikére. Mellettem angol szerelmes nászutasok hevertek a forró ho
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mokbuckákon. A Szfinxet akkoriban ásták ki teljes nagyságában. Három-öt emele
tes vöröstégla épület, arcát Napóleon a mamelukkal vívott csatában egy kicsit összeágyúztatta. A vers esetleg úgy fest, mint a legnagyobb önzés megnyilatkozása. Pedig
a legnagyobb kétségbeesésé.
V a r á z s l ó il l a t o k - Kairói emlék. Társult hozzá az, hogy a csepeli Rosenberg
Henrik barátom, a patikus révén egy nagy német gyár prospektusa alapján szerez
tem egy nagy tömeg különféle szagot, köztük ritkaságot, sőt büdösségeket is. A sűrű
olajokat egyenlő nagyságú vagy inkább picinységű üvegcsékbe töltöttem a csepeli Őr
angyalban, és tiszta szesszel felhígítottam, majd mindet egyformán dugóztam. A gon
dolatot erre a gyűjteményre több dolog adta; így érdeklődésem a patikaszerek iránt,
aztán Baudelaire hatása, Babits tanulmánya az illatokról és az „illatzongoráról” (ame
lyet ezzel íme én teljesen megcsináltam, sőt duplikátumokból egy kisebb mennyisé
get, talán húsz üvegcsét Babitsnak is küldtem). Hogy hányféle szagom volt? A vers
azzal kezdődik, hogy 77. Akkoriban aki csakjött hozzánk, minden vendéget azzal traktáltam, hogy hunyt szeme alatt három-négy centiméternyire az orrától áthúztam a
levegőn egy kihúzott dugójú üvegcsét, és próbáltam kitaláltatni vele, hogy mit érez.
Egészen fantasztikus illataim is voltak, déliek, ázsiaiak, amerikaiak! Érdekes volt,
hogy például az egyes illatok töménysége mit változtat a felismerhetőségen. Még meg
kell em lítenem , hogy Kairóban járván pár évvel előbb, ott, a omszkiban, vagyis a ba
zárvárosban, melynek egyik utcájában az illatszerészek árulták holmijukat, én ma
gam is vásároltam Nagyklára számára egy különleges illatot: lótuszvirágolajat. Igen
töm ény olaj volt, sok-sok évig eltartott. Később a bulgáriai rózsamezőkről hoztam ha
za kifaragott fa és belül üveg tartályban Rosa centifolia olajat...
Illatot nagyon keveset ismer fel az ember, és roppant nehezen tud valami jellem 
zőt m ondani rájuk. Az én gyűjteményemnél az egyes szagok az orrhoz nyújtás során
(sőt már magában az apró négyzetekre osztott dobozukban) csakhamar elkeveredtek
egymással. Az akác, szegfű, menta, orgona, fenyő stb. - szóval a gyakorlatilag itthon
is megismerhető - szagokon kívül csak a nagyon speciálisokat ismerte föl az ember.
Érdekes volt például télidőben egy virágzó májusi akácerdő illatimpresszióját kapni,
s m integy a fák alatt sétálni! Undok volt az Asa foetida, ami egy afganisztáni hagy
más növény rothadtas bűze. Egyszer ezzel megtréfáltam az édesanyámat: jó szagok
után, amelyekből nagyot szippantattam vele, ezt a büdösséget (németül: Teufelsdreck) ajánlottam neki beszívni, és sajnáltam, hogy utána úgy öklendezett.
A játék szükségképpen folyton Kairóra, a sikátorokra emlékeztetett, és szükség
képpen Baudelaire-re is, ahogy a választott versforma (francia alexandrin + 4-es jambus) szintén. A muszki szűk utcáit a merőleges nap ellen gyékényszőnyegekkel von
ták be, jó magasan a földtől. Szó esik egy „háromkezű ember”-xő\: az illető egy szabóle
gény volt, valami férfiruhát vasalt, s eleinte valóban azt hittem, hogy torzszülött, és
három keze van, míg végül ki nem derült, hogy bal kezével balra húzta a vasalódesz
kán a burnuszt, jobbjával jobb felé, a tüzesített vasalót pedig majomügyességgel emelt
jobb lábával húzogatta, úgy, hogy a lába hüvelykujját akasztotta be a vasaló fogójá
ba... Az „egy percnyi elragadtatás”, am it a gyűjteményem bennem évekig ismételten kel
teni tudott, volt az igazi ok, amiért a verset írtam. Megjelenése után felkeresett a bu
dapesti illatszerészek valamelyik szakmai közlönyének a szerkesztője, és megköszön
te, hogy úgy megbecsültem őket. És a verset ők is leközölték. Az ostrom alatt az illat
szergyűjteményemet a felfordulás nagyjából szétdúlta, másrészt már rég kiszáradt,
de talán m ég mindig mutatja, hogy mi lehetett az illatzongorám.
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DsUANG D s z i á l m a - Ez valami ismeretelméleti költemény; maga a tiszta poézis,
mondják rá. El lehetne - meg is tették - képzelni, hogy meggyújtunk egy gyertyát,
eléje állítunk egy tükröt: akkor két gyertya látszik. Ha mármost a gyertya túlsó olda
lán még egy tükröt állítunk oda, abban nemcsak a valóságos gyertya, hanem a tükörképgyertya is látszik. Bele lehet úgy nézni bármelyikbe, hogy gyertyák végtelen so
rává nő a tükröződés... így van ez a gondolatokkal és az álommal is... Valami rémlik
bennem, hogy Goethe írhatott effélét, verset, de nem tudom, mit... Ezért kaptam oly
mohón a Dsuang Dszi kínai filozófusban olvasott egyik álommesén, amelyen a vers
épült. Rendkívül tetszett a gondolatoknak ez az egymásban tükröződése, és a gondo
lat- és képlabirint, amely az egész mögé felvázolható. Dsuang Dszi filozófiájának egy
kivonatos könyvét (Diederichs Verlag) sokat olvastam, rengeteg, számunkra érthe
tetlen anekdota és forgács van ebben is, meg a társaiban is, úgyhogy tucatjával, sőt
százával kellett magát átrágnia az olvasónak, míg valami európai logika számára is
felfogható képet talált. Ugyanilyen kiadásban olvastam Mong-cét is, és Konfucét meg
Lao-cét, a VÉDÁK-at stb. Szegi Pál barátom volt az egyetlen a környéken, aki még fi
gyelt effélére, valamennyire. Én antikrisztiánus méregből, ifjúkori dühmaradványok
ból, de igazságérzetből is elhatároztam, hogy ebben a nyavalyás keresztény Európá
ban, illetve Magyarországon terjeszteni fogom más, nekem tetsző vallásoknak és né
pi hiedelmeknek az anyagát: akadtak jó, bölcs és szent emberek, nemcsak ebben a
vén Európában! Ahogy Arany és Tompa idejében divat volt feldolgozni keresztény le
gendákat („Krisztus urunk futott, bujkált”), így vettem sorra, illetve akartam sorra venni
a hindu és kínai (nagyrészt buddhista) dolgokat, és hittem, hogy évtizedek múltán a
tanulóifjúság leikébe ezek is beleivódnak a verseim révén éppúgy, ahogy a keresztény
prédikációk. Azonkívül fantasztikus és groteszk anyagot is nyújtottak. Dsuang Dszi
könyve: D a s w a h r e B u c h v o m s ü d l i c h e n B l ü t e n l a n d igen sok feldolgozásra csá
bított. De csak azokat tudtam megformálni, amelyek intellektuálisan is legalább egy
édes, drága nő szerctetének a hevével szóltak a képzeletemhez. Mindezek a témák
többnyire hosszadalmasak és mindenesetre prózaszövegek voltak, úgyhogy a szerke
zetet, a kivonatolást, az európaizálásukat is én adtam meg. A D s u a n g D s z i á l m a a
lepkével nagyon ismert téma. A „kétezer év" csak kapásból kívánja jelezni a régmúltat.
A végére odaállítottam - a tükörbe - a saját gyertyámat is: „mindhármunkat én”...
ÉJFÉLI KÖZJÁTÉK - Közel az Erzsébet híd budai hídfőjénél volt randevúm. Az ille
tő valamiért nem jött el. Ellenben havas jégeső szakadt a nyakamba. Vaktában me
nekültem előle, és egy kocsiskocsmába vetődtem be, azt hiszem, a Döbrentei utcában.
(Tehát tél vége lehetett.) Undok, de érdekes két szoba volta söntésen kívül, az egyik
ben padkás kemence. Ott két férfi mulatott borral és cigánnyal. Mivel annyira átfáz
tam, bort és vacsorát rendeltem. Nálunk csupán csak bécsi szeletet lehet kapni, mond
ta a pincérlány. A m eleg és az étel meg a bor kissé elzsongatott, elaltatott... A többi
aztán úgy történt, ahogy a vers mondja. Lehet, hogy már évek óta divatban volt a
„szőrös szájú kis cicá"-ról szóló sanzon, én ott hallottam először, az ugrasztottá ki a szo
morúbbik idegen férfiból a fájdalmat, amely egyszerre magamhoz térített. A nóta ref
rénjét nem tudtam pontosan, én állítottam össze valami effélét a strófák szükségle
tének megfelelően. - A költemény húsvétkor jelent meg a Pesti Naplóban. A követke
ző vasárnap nagy írótársaság volt nálam; egyszer csak jelenti a lány, hogy egy úr csen
getett be, és tisztelegni kíván, úgy hívják, hogy a „Iláromcsőrű Kacsa". Nem értettük
a dolgot. Elébe mentem. Kiderült, hogy a kérdéses kocsma bérlője. Elmondta, már
bent a kollégáim előtt, hogy húga, aki a Háromcsőrű Kacsa pénztárosnője, húsvétva-
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sárnap délelőtt a Duna-parton ült a Bristol Szálloda teraszán, és napsütésben az új
ságokat lapozta, majd olvasni kezdte az én versemet. Egyszerre csak rémülten felfi
gyelt, mert a kezdő strófában már szerepelt az ő kocsmájuk neve. „Jaj, mi lesz itt?”
Szívdobogva olvasta tovább, aztán megnyugodott, a lapot kitépte a nádkeretből, és
taxin rohant haza. A Döbrentei utcában mutatta a verset a bátyjának, s az rögtön fel
ismerte a nagy reklám értékét (amire nekem eszem ágában sem volt gondolni). An
nál inkább, mert máris megszólalt náluk a telefon, és valaki az iránt érdeklődött, hogy
lehet-e náluk vacsoraasztalt foglalni. S még aznap további telefonok, este pedig autós
vendégek érkeztek ebbe a füstös, piszkos, büdös kocsmába: az emberek olyan jól akar
tak mulatni, úgy látszik, amilyen jó mulatást a vers ábrázol.
A kacsás ember mindezt sok színnel előadta, és az egész jelenvolt társaságot meg
hívta avatóünnepségre. Közben ugyanis rendes cigányt szerződtettek, majd szakácsot
stb. M ég később a helyiségeket tolnai pingálóasszonyok népiesre kifestették, és meg
indult a karrierjük: éjszakai látványosság, párizsi montmartre-i romantika és éjsza
kai IBUSZ-autóbuszok megállóhelye lett a Háromcsőrű Kacsából. Az avatóünnepség
re m ég Nagy kiára adott főzési tanácsokat, hiszen annyira tájékozaüanok voltak, hogy
a spárgának még akkor is levágták és eldobták a bimbait. A Naplóbeli vers az egyik
falon bekeretezve lógott, nagy vendégkönyv gyűjtötte a látogatók neveit. Nyárra már
az udvaron zöld helyiségük is lett, és azt hiszem, nem volt író és művész, hogy meg
ne fordult volna ott. Számtalan üdvözlőlapot láttam a Kacsa kosztjának és hangula
tának magasztalásával külföldről a világ minden nyelvén, még a Csendes-óceánról
is. Szóval én itt egy hatalmas közgazdasági fellendülést idéztem elő. Egy-két év múl
va a dolgot még fokozta az, hogy volt szerkesztőtársam, Mihályfi Ernő, aki akkor a 8
Órai Újságot szerkesztette, riportot írt erről a pesti nevezetességről, azzal a címmel,
hogy E g y v e r s c s o d á t t e s z .
Hálásak is voltak nekünk a kacsások. Lóéinak ajándékozott a férfi egy ötpengős
fényképezőgépet és egy fél bokszkesztyűt. A tulajdonos ugyanis mellesleg bokszbaj
nok is volt. 1943-ban vagy 44-ben aztán szerződési zavarok és talán a hozott zsidótör
vények miatt az ereded bérlők kikerültek az üzletből, s a Kacsa lassan elsorvadt. Kar
rierjét egy vers és a csodálatos cím okozta: képzeljetek egy kacsát, amelyik annyira
szomjas, hogy csak három csőrrel tudja oltani a benne égő tüzet. Az ostrom után a tu
lajdonos nővérével egyszer-kétszer még találkoztam, kávézója volt a kultuszminisz
térium mellett, és mint élete nagy romanükus korszakát emlegette a Háromcsőrű
hős időket.
Nekem érdekes volt, hogy egyszer, a fellendülés kezdetén, két férfi a kocsmában
jelentkezett a tulajdonosnál azzal, hogy ők voltak a versben szereplő emberek, egyik
a duhaj, másik a csillapító barátja.
G Y EN G ESÉG - Megint olyan vers, amely a tényhátteret nem jelzi, csak a belőle pezsdült és fakadt mozzanatokat és érzéseket. Akiről szól, az azonban magára ismert a
köztünk lefolyt jelenet és a három héttel később megjelent vers elolvasása után.
Móricz Zsigmond volt. Akkoriban nagyon bizalmas embere lettem, nagyon sokat be
szélt Csibéről és a házasságairól. (Csibéről énnekem semmi okom azt hinni, hogy Zsi
ga bácsinak testi köze volt hozzá - éppen a rendkívüli őszintesége miatt gondolom
ezt.) A szerkesztőségben szoktunk beszélgetni; zárás után pedig egy nappal elhagyott
kocsmában a Népszínház és a Csokonai utca táján. Mihozzánk is rengetegszer járt a
Volkmann utcába, és a feleségemmel szintén nagyon őszintén beszélgetett. Ez a vi
szony és Zsiga bácsi akkori politikai felfogása és régi szeretetem iránta hatalmazott
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fel arra, hogy egyszer figyelmeztessem magyar nyelvi és stílusbeli hibákra, a túl gyors
riportmunka kerülését ajánlván neki. Móricz Zsigmondnak ugyanis minden zsenia
litása mellett néha slendrián a stílusa. Azonban nem értett meg, sőt szíven találtnak
érezte magát, és igen keserűen kifakadt, mint „legjobb barátja” ellen. A jelenet leg
fájdalmasabb része és az én gyors visszakozásom az Andrássy út és a Nagykörút sar
kán zajlott le. Móricz azt mondta, hogy ő csak úgy tud stilizálni, „ahogy az ősember föl
kapott egy követ és leütött vele egy nyulat”. En kíméletből mindent azonnal „elkenni” pró
báltam, s megvolt a véleményem lelke teherbíró képességéről. Ezért hallgattam el a
valósághátteret, amit azonban Móricz mégis megsejtett, hiszen azt kérdezte, akkor
már csöndesen és megbékélten bólogatva, hogy „nem kettőnkről szól az a vers?”. Meg
vallottam neki az igazat. Változatlanul jóban maradtunk. (Nem tartozik ide, de meg
kellene írni, mert remek történet az én kalandom Kleopátra szellemével és Zsiga bá
csi spiritizmusával!)
Halálakor én rögtönöztem igen-igen hódoló búcsúztatót róla a rádióban.
A TÉKOZLÓ FIÚ CSALÓDÁSA - Szintén azok közé a versek közé tartozik, amelyek a
SÁTÁN... és a T e m e g a V i l á g nagy szünetének első esztendeiben íródtak. Mint min
den ilyen versemet, ezt is átdolgoztam, de nyilván nehezebb volt a végső m egm un
kálás, mint egyéb daraboké, úgyhogy ez is a RÉGEN És MosT-kötetre maradt. A té
kozló fiú én vagyok, a templom vagy kincstár, melyet az első sor említ, a tiszta eszményiség babitsi emlékvilága, melyből számkivetett az összezördülésünk; apám ter
mészetesen Babits Mihály. Eleinte álomnak tüntetem fel a szituációt, majd középtá
jon azt mondom, hogy: „Azt hittem”, hogy álmodom, s a végén, hosszú késleltetés után,
amely a szenvedéseim ábrázolására ad alkalmat és időt, kimondom, hogy „csalódásom"
nem álom volt csupán, vagyis, hogy Babits Mihályt már akkor bizonyos értelemben
vaknak tekintettem a realitások, az igazi becsület (ez én volnék) és a saját hiúsága és
a hízelgői megítélésében. Ezt a verset nagyon nagy fájdalom íratta, és nagyon nagy
szeretet és tisztelet, és a javulás reménytelenségének teljes belátása. Mert hiába békültünk ki később, az eltelt idő már megemésztett sok élő erőt bennünk. Hogy az
aranyszobák és gyémántcsarnokok mik, azt, remélem, nem kell magyarázni: a babi
tsi költészet csodálatos világa. Magamat a bibliabeli tékozló fiúnak azért mondtam,
mert sok évvel előbb olyan éretlenül lázadoztam ellene. A TÜCSÖKZENE versei közt
az egyik asszír-babiloni témájú darab a megkérgesedve-megférgesedve kifejezést
szintén használja, ahogy az asszír-babilóniai költészetben is folyton szerepelnek a
visszatérő (zeneies) motívumok. Nem tudom, Babits Mihály sejtette-e, hogy ez a vers
róla szól. Ha éppen olvasta az 1928-as év megfelelő vasárnapi Naplóját, én azt hiszem,
akkor alighanem sejtette. Kérdés azonban, hogy az a tökéletlenebb variáns elérte-e
a szívében azt a hatást, amelyet 1943-ban a végleges kidolgozás talán elért volna. So
se beszéltünk róla. Már mondtam, hogy a verseim 20 és 30 között, eléggé telítve van
nak többé-kevésbé világos célzásokkal őreá, ahogy az övéi énreám. (Sőt m ég Tóth
Árpád utolsó kötetében is van öt-hat vers, amelyekben az ifjú titánkodás egy-egy meggombostűzése énnekem is szólhat. Épp a minap, előkészítve Tóth Árpád új kiadását,
lejegyeztem odahaza néhány ilyen „gyanús” költemény címét; legközelebb majd el
hozom, és akkor ideírjuk őket, ha megtalálom.)
T ü c s ö k z e n e , R a j z o k e g y é l e t t á j a i r ó l (1 9 4 5 -1 9 5 7 )-Az ostrom és az úgyneve
zett igazoltatások után, a legszerencséüenebb, legmegkínzottabb és legvisszafojtottabb helyzetben és lelkiállapotban kimondhatatlan kétségbeesésben, egy késő nyári
estén, a Volkmann utcai szobám nyitott ablakánál álltam, oltott villanylámpa a há
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tam m egett, kint sűrű, meleg nyári éjszaka, sok-sok fénypont a fekete égen, és nagy,
égő hold. Augusztus lehetett, valószínűleg 13-a (?): a pontos dátumot egy sokkal ké
sőbbi versben, az elsőnek datált kézirata alapján külön is feljegyeztem, az a dátum az
igazi. [A TÖREDÉK: A TÜCSKÖKHÖZ, „augusztus, kedd, tizennegyedike!” DM.] Kint sok
hangos tücsök szólt, és a legélesebb ellentétet mutatta a külvilág kegyetlenül vidám
és a m agam kegyetlenül szomorú lelkiállapota közt. Sokáig az ablak előtt álltam, és
csodálkoztam a természet jókedvén, és lassanként csodálni, majd irigyelni kezdtem
ezeket a kis fekete rovarokat. Az akkori jelen pillanatáról gyermekkori, majd diákkö
ri és felnőttkori hazai és külföldi helyzetek rajzolódtak elém, a helyzetek középpontjá
ban m indig én álltam, és mindenütt körbemuzsikált ez az egyhangú, kitartó, boldog
hangosság. Körülbelül egy óra múlva eljöttem az ablaktól, és villanyt gyújtva az írógé
pem hez ültem, és címszószerűen, tehát a legrövidebben összegezni próbáltam a sok
sok képet. A körvonalakat nem láttam tisztán, egyik kép áttűnt a másikon, és csakha
mar észrevettem, hogy ha nem akarok az emlékezésnek valami zavaros tengerében
teljesen elmerülni, akkor csoportosítani kell a jelenségeket, valahogy térképezni a
sok évtizedes képeket, melyek bennem éltek. Ekkor negyvenöt esztendős voltam.
Legelőször a tiszabecsi vonatkozásúak különültek4el a többitől; egy negyedrétív
papíron sűrűn gépelve sorra vettem mindazt, ami hirtelen eszembe villant. De iga
zán csak költőieden címek szerint, tehát például így: A méhesben, Mezei poloska a mál
nabokron, Gémeskút, A temető, A méhes, A papiak gangja. Aztán képzeletem átugrotta be
csi toronyra, a lépcsőkre, amelyek a harangokhoz vittek föl, apró jelenetkékre fülledt
nyári délutánokon, aztán a falusi temető jutott eszembe, az országút, a palánkkerítések, a kerítéseket védő rézsútos zsindelyek, amelyek rajtuk háromszögben összeha
joltak, és amelyekben mindig darazsak laktak; az út, melyen annyiszor jártam kis- és
nagydiák koromban, Szentpétery Sándor tanító úr érdekes figurája és flóbertje, a
szomszéd Bökény falu, ahol Király Anti bácsi volt az öreg pap, és a Tiszán az úszta
tott sok-sok máramarosi fenyőrönk, a komp, túlnan Tiszaújlak, Ugocsa megye szék
helye, és körül a füzesek és így tovább. Mindenütt én éltem, egész testemmel láttam
és hallottam a múlt idők minden tartalmát, egyik kép szinte tolta helyéből a másikat,
az elődjét, és a rengeteg cím - vagyis leendő költemény - mindig újabbat gyújtott a
sötétben, és újabb cirpelést zendített a harminc-negyven éves némaságba.
Azt a csoportot alig vártam, hogy felcseréljem erdélyi emlékekkel, tücskös, dalok
és éjszakák képeivel. De akkor a miskolci gyermekkor tolongott elő, arról is összeír
tam vagy harminc-negyven emlékeztető szót, azok elé viszont a gyarmatiak kíván
koztak, majd eszembe jutottak már megírt tücsökzenés verseim, dunántúli utazások
és tátraiak képei és dalmáciaiak, és a témák mindig gazdagabbakká és részletezőb
bekké váltak, és csakhamar tíz-tizenkét negyedrétívem telt meg már velük. Mi legyen
ebből? Elképzelni se tudtam, de nagy és ígéretes jó érzés töltött el, s minthogy köz
ben eltelt újabb másfél vagy két óra, oltottam, ablakot nyitottam megint, és lefeküd
tem. Az a szokásom nagyon régóta, hogy akármilyen későn fekszem le, m ég olvasok
az ágyban. Most nem olvastam! Hallgattam a tárt ablakon becirpelő kis bogárcigá
nyokat és azokat, amelyek a fejemben adtak maguknak találkozót, és csaknem egész
éjszakán keresztül ebben a hangulatban ringatóztam. Ekkor már látnom kellett, hogy
itt egy rendkívül hosszú vers fog hamarosan készülni; de hogy önéletrajz lesz belőle,
azt m ég nem tudtam. Kora hajnalban aludtam el.
R eggel izgatottan szedtem elő az éjszakai címjegyzéket, újra és most már ponto
sabban leírtam, kiegészítettem, és úgy sejtettem, hogy valami harminc-harmincöt
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strófás nagy költeménybe, rendkívül gazdag impresszionista képbe foglalom majd
össze az egészet. Aznap délután már írni kezdtem. Az első öt verssel készültem el.
Hogy az első darab tizennyolc sorossá sikerült, és akkor lezárult (tartalma az, hogy
állok a nyitott ablak előtt, és nézek kifelé), eldöntötte a továbbiaknak a sorsát is: ar
ra vigyáztam csak, hogy nagyjából mind olyan vagy olyanforma hosszúságú legyen.
A szomszédból átjött hozzám Baránszky Jób László tanár barátom, annak beszéltem
- még nagyon homályosan - a készülő tervemről, de úgy emlékszem, hogy nem mu
tattam meg neki még semmit.
A képeket - az egyes verseket - azonban nem sorrendben, időnek vagy logikának
valamilyen vonalán haladva készítettem el, hanem a szerint, hogy melyik tolakodott
elő leghatalmasabb erővel. így dolgoztam talán két hétig, s ekkor már egy - egyelő
re még aránytalanul nagy, ötször tizennyolc sorra terjedő - nyitány után csak mint
egy húsz vers volt készen. De az anyag már többfelé mutatott, így Miskolcra, ahon
nan elsőnek alighanem a TŰZVÉSZ-t írtam meg, Tiszabecsre, ahonnan a református
pap szalmakalapja integetett, a debreceni nagyerdőről is szólt már valami, és a töb
biektől szinte elkülönülten valami külföldi kép. Ekkor már a meglevő anyag diktál
ta, követelte a kiegészítést. Mindamellett még mindig nem volt sejtelmem róla, hogy
a ciklus háromszáz-négyszáz darabra megnő, és hogy olyan hálás és szükséges kere
te lesz minden elképzelhető intellektuális, impresszionista és egyéb mondanivalónak.
Az első huszonöt vers elkészülte után már nem tudom milyen ügy Pestre szólított,
az Opera mellé, de nem az Operába, ahova tán még hét-nyolc évig nem jártam; bi
zonyára a Parasztpártban járhattam, amelynek központja akkor a volt Drechsler-palotában volt. S az Andrássy úton, az Opera oldalán, még a Nagymező utca előtt egy
cukrászda nyári teraszán Illyés Gyula barátommal, akivel randevúm volt, ebbe a cuk
rászdába, erre a teraszra ültünk be. Ott mutattam meg neki az első huszonöt „tücs
köt”. Rendkívül megörült neki, és biztatott, hogy csak írjak még minél többet az elképzeltből, „egyik jobb a másiknál”.
Ezek után mutattam meg a sorozatot Baránszkynak is, aki mint szomszéd, akkori
ban szinte nap nap után vendégünk vagy házigazdánk volt.
És lassanként kiderült, hogy itt az egész élményanyag feldolgozására egy teljes élet
rajz szükséges, és kiderült, hogy ez a keret, amelyhez hasonlót nem ismertem sehol,
rendkívül alkalmas mindenféle harmonikázásszerű tágításra, szűkítésre; kiderült,
hogy „léckerítés” módszerrel dolgozom: elkerülök vele, amit akarok, csupán lírát ké
szítek, és az egésznek mégis epikus összhatása lesz stb. Ekkor már természetesen biz
tos tudatában voltam annak, hogy ez nemcsak egy költeménysorozat lesz, hanem tel
jes önéletrajz, és - bizonyos szerény polemikussága következtében - világnézeti össz
kép. Tudniillik ebben az időben, sőt már hamarabb, javában folytak az én gyötrelmes
igazoló tárgyalásaim, és azoknak a hangulata - majd később a semmibe vett felmen
tő döntéseké - szintén keveredett az élményanyaggal.
A háromszázötven-egynéhány verssel gyenge két év alatt készültem el; egyebet
ezalatt aligha írtam.
Igen fontosnak éreztem, hogy a versforma azonossága (amelyet csak fokoztam az
ötös jambusok kivétel nélküli hímrímeivel) unalmassá ne váljék. Ezért mindenféle
sorokon belüli trükköket gondoltam ki és alkalmaztam a sorokon belül. Nem is sej
tik a kritikusaim (eddig), mennyi minden metrikai érdekesség rejlik ezekben a ver
sekben! S tán még inkább a kompozíció tekintetében mennyi az eredeti rögtönzés,
amelyet nem is tudom, hogyan, készen kihúztam a fejem valamelyik zsebéből. Zenei
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ismétlődések, szavakkal, szerkezetekkel, teljes sorújrázásokkal, a dramatizálás külön
féle fajtáival szépen emelték a kívánt változatosság fokát, s velük egy időben a kife
jezés különleges tömörsége valami olyan stílust, nyelvhasználatot teremtett, amilyen
re én addig talán sohasem voltam képes.
Megemlítem, hogy akkor, amikor ezeket a tücsköket írtam, még nem ismertem Al
do us H uxley T h e c ic a d e s című, jó hangulatú, szép, de mégsem jelentős nagyobbacs
ka versét. Az egész TÜCSÖKZENÉ-t azonban, főleg a sok hímrím miatt, igen angolos
összhatásúnak érzem; tudatosan is fokozni akartam ezt a hatást azzal, hogy a legna
gyobb (tőlem telhető!) klasszicitást és fegyelmet a legvakmerőbb modernizmusokkal
kevertem; és hogy számtalanszor igyekeztem a tíz szótagos magyar sort tíz szóból ál
lítani össze, amire különben a mondanivaló (és nemegyszer a kifejezések tudatosan
leplező homálya) amúgy is rászorított... Ismertem ellenben George Meredith MO
DERN L o v e című, őrülten tömör verssorozatából négy költeményt, és abban az idő
ben már nagyon tetszett Milton blank verse Az ELVESZETT PARADICSOM-ban. Ezek
nek a hatása (és Shakespeare-é) nyilván szintén szította bennem a vágyat, hogy meg
mutassam, mit lehet csinálni a magyar nyelvvel is.
A részleteket talán majd az egyes verseknél.
Ahogyan az egész mű kikerekedni kezdett, úgy szülte a saját kompozíciós formá
ját az egész mű. Egyes darabok előre és hátra mutattak benne, némelyik azonos is
métlődéseket forgat le egy spirálkörön, mint például a gyermekkori kör volt, nagy
lépésekkel kellett haladnom a háború előzményeinek és lefolyásának rajzánál, az ost
rom dolgainál (ahol a kirgiz költő idegenszerű alakját a versforma rímtelen jambusos idegenszerűsége jelzi), és rengeteg dugott fájdalom bujkál a mind elvontabbakká
váló kései versekben. Végül pedig már csak nagy jelképek ábrázolhatták egyes vetületeiben a kimondhatatlan valóságot, úgyhogy itt bizonyos értelemben akár szürrea
listának volnék mondható... Kerülni kellett persze a dolgok konkrét ábrázolását em 
beri viszonylatokban is, főleg szerelmiekben... S a legvégén ki kellett eszelni valami
megoldást arra, hogy az utolsó költemények már mintegy a halálom utánról szólja
nak vissza az életbe.
A TÜCSÖKZENÉ-t én rendkívüli munkának gondolom, egészében és szerkezetében
teljesen eredeti, európai alkotásnak, amelyről azonban Európa jó néhány száz évig
nem szerezhet tudomást.
*
A háromszázötvenkét „tücskön” kívül még sokat terveztem, és egynéhányat talán
még fogok is írni; elsősorban az apámról és az anyámról, az ő öregségükről és halá
lukról. Ha egészen más világ volna, persze igen sokat volna kedvem beilleszteni a kö
tetbe, realistákat éppúgy, mint olyasféléket, amelyeket előbb már nagy jelképeknek
neveztem.
Van azonban máris egy darab, amelyet kihagytam az egészből. Azért, mert létre
jötte és az egész beillesztés félreértésen - hogy ne megtévesztést mondjak - alapult.
Itt is tiltakozom az ellen, hogy valaha ezt a tizennyolc sort beillesszék. Sőt, hogy egyáltalán a mü
veim közé számítsák.
A vers Szerb Antalról szól. Szívélyes viszonyban voltunk mindig, ő nagy tiszteletet
mutatott irántam, a feleségével pedig afféle enyhén udvarias-kötekedő kapcsolatban
álltunk, sokszor kirándultunk, vacsoráztunk társaságban, Nagyklárával együtt. De,
mondom, nem volt köztünk semmi.
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Az ostrom után a nő kedves, baráti részvétet mutatott a helyzetem iránt, meghí
vott az egyetemre, ahol valami fizikai-kémiai hivatalban (?) dolgozhatott. Egy ízben,
Budára átjővén, ahol egy közös ismerőst látogatott meg (Szentkuthy Miklóst), s ak
kor a csakhamar államosított Violet korcsmában, a szomszéd utcánk sarkán velem is
randevúzott. Egy verset akartam átadni neki, amelyet az ő előzetes közlései alapján
Szerb Antallal kapcsolatban írtam. A közlés úgy szólt, hogy 1944 őszén Szerb Antal
egy vérengző hangulatú „ellenállásista” entellektüelkörben kijelentette: „...O azon
ban Szabó Lőrincet végeredményben mégsem engedné bántani...” 1945-ben ez a
mondat elég volt ahhoz, hogy engem bizonyos elrévedezésre, hálára, sőt talán még
elvi önvádra is hangoljon. Az elképzelt jelenetet megírtam, még kissé sajnálva is, hogy
például Sárköziről, akit sokkal jobban szerettem, nem írtam, s íme, ez a másik egy
kis helyzetrajzban portrét kap.
Szerbné Klárát azonban a vers zavarba hozta. Sok dadogás után félreértésről be
szélt. Elkísértem. Közben lassan kiszedtem belőle a valóságot. Ezt később, kissé újra
módosítva, ajánlott levélben is megírta (a tényt). A dolog körülbelül úgy állhatott
eszerint, hogy az engem gyalázó 44-es társaságban Szerb csakugyan síkraszállt értem,
de ilyenformán: „...ha Szabó Lőrincet akasztanák, akkor az utolsó pillanatban én még
is elvágnám a kötelét”. Hát ez szép és nemes ugyan, de nemigen válthat ki az ember
ből egy hálaverset. Ma is az az érzésem, hogy Szerb Klári túlzott a javamra, főleg az
ura javára, és hogy félt - mondjuk - a közhangulat csinálóitól vállalni a valóságból
annyi tisztességet is, amennyi volt benne, pláne még többet! Ebben az ügyben több
hivatalos hangú levelet is váltottunk; ő később a nemzet egyik özvegye lett, majd ha
lott urát a proletárdiktatúra, mint burzsujt, jobban elnyomta átmenetileg, mint en
gem; így hát ha hivatalban vagy utcán tizenkét év alatt egyszer-kétszer összefújt a
szél, nagyon kedves volt, és tán nem tévedés azt hinnem, hogy szégyellte és szégyelli egy kicsit magát.
*

Apámmal 1945-ben automatikusan megbékültünk. 46 tavaszán fent járt nálunk Pes
ten, a kiadás előtt álló TÜCSÖKZENÉ-ből sokat felolvastam neki. „Ez valami nagy do
log”, volt rá a válasza, és örült, hogy a család dolgait így megemlegettem. Azon a nyá
ron azonban, a könyv kinyomása előtt meghalt, szívbajban.
Édesanyám a könyv készülése alatt Miskolcon Zoltán bátyáméknál élt. О tehát
meglátta a kész könyvet, sokszor olvasgatott belőle, mint Zoltánék mondják, és szin
tén örült neki. Levonva persze régi fájdalmát, hogy én „nem szégyellek mindent ki
beszélni”.
*

Valamelyik „tücsök” a könyvben csupán tizenhét sorból áll, ezt egy, azt hiszem, Tuskovich nevű derék szedő fedezte fel, aki régi munkás volt az Athenaeum Nyomdában,
ahol Az Estet néha én tördeltem. A hiányzó sor nyilván parafrázisszerű valami lehet,
mert a versnek így is értelme van, sőt, úgy látszik, az utolsó négy sor is egy rímre jár
hat, másképp feltűnt volna a hiány. Hogy melyik a kérdéses verssor, nem tudom. (A
168. EZEREGYÉJ című versben.) [Az 1957-es, második és bővített kiadásban Szabó Lő
rinc kijavította a hibát. - DM.]
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(A tegnap diktáltakat, rövidebben, elmondta a TÜCSÖKZENE fedőlapjának két úgyne
vezett „mancsettája”, melynek szövegét Püski kérésére én írtam.)
*

Köszönet az íródeáknak!
*

Az új, 1957-es kiadást lehetőleg bővíteni akartam, a régi versek, az 1940 és 50 közötti
részbe beillesztendő darabokkal és egészen friss versekkel. Nem volt rá idő és nincs rá
lehetőség, hogy konkrét rajzokkal társadalmi hátteret adhassak, akár még csak szim
bólum ok formájában is, annak, amit elmondani tudnék, mindenesetre megkísérel
nék. Akadály volt eleinte az is, hogy miután a TÜCSÖKZENÉ-ben 1947-ben magam is
„meghaltam”, és „mindenséggé változtam”, nem beszélhettem későbbi dolgokról,
apám, anyám haláláról stb. Ezt azzal hidaltam át, hogy az egyébként is hasznos részek
re tagolást, a könyv meséjének mintegy térképét a kötet elé tettem, és Az ELKÉPZELT
HALÁL-lal túlléptem a befejezésen. A közéleti (és magánéleti) akadály elháríthatadan
maradt. így aztán csak „pillanatokat és helyzeteket” írhattam meg, tizenhét darabot,
a ll. kiadás számára. Nem jutott idő többre, az év elején annyira igénybe vették az idő
m et mindenféle kiadásra került munkámnak a technikai előkészületei.
*

370. H o l d f o g y a t k o z á s - Szándékosan ezt a verset hagytam záróversnek. Tihany
ban írtam, egy ott átélt esem ényről szól, egyik legszebb élményéről tihanyi tartózko
dásaimnak. Egy feledheteden szép holdfogyatkozásról. Mint gyakran, évente több
ször is egyik ottani barátoméknál, Illyés Gyuláéknál voltam. Valahogy homályosan,
de m élyen belejátszott egy nem régi, 1954. június 30-i napfogyatkozásnak az emléke
is, egy különlegesen boldog napomé. Búcsúzónak szánom ezt a verset. Az ELKÉPZELT
h a l á l négy verse, a kék-szellős-lebegés után búcsúzás az ezüst-fekete-halkuló tájjal:
„Búcsúzót gügyög a fülemüle. / Alommá zsongul a tücsökzene.”
*

(Szándékosan nem komponáltam be a „halál” szót a versbe. Hádia újra „feltámadok”,
és a III. kiadás előtt újabb versekkel kiegészíthetem a kötetet. Ne legyen gondom rá,
hogyan hidaljam át ismét a folytatást. így hát ez a vers végleges búcsú - a következő
kiadásig!)
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KABDEBÓ LÓRÁNT LEVELE
RADNÓTI SÁNDORNAK
Kedves Sándor,
pécsi egyetemistáknak tartottál előadást nemrég a cenzúra művészetelméleti megha
tározóiról. Nem a hivatalos cenzúráról, hanem arról, hogy milyen romboló munkát
végezhet az alkotói tudatban a kényszerű öncenzúra. Amíg beszéltél, folyton Szabó
Lőrinc egyik - eddig publikálatlan - levelejárt az eszemben (a Harminchat év cí
mű levelezésgyűjteménye második kötetében fogja kiadni a Magvető Kiadó). 1954ben, a futball-világbajnokság után írta a költő VERESÉG UTÁN című háromrészes ver
sét. Költőként épp hogy megszólalhatott, a Csillag és az Irodalmi Újság közölte hoszszú hallgatás (hallgatás? pontosabban: hallgattatás) után. Végre úgy érzi, felelős
séggel megszólalhat. Levelezése mutatja, hetekig írja ezt a versét. Végül orvospro
fesszor barátainak felolvassa. Óriási siker, Horatius S zázados ÉNEK-e mellé állítják,
lévén nékik még klasszikus műveltségük. Lipták Gábor, a költő balatonfüredi ven
déglátója elhírleli a sikert. És akkor találkozik a Magyar Nemzet akkori főszerkesztő
jével, Boldizsár Ivánnal. Ennek története ez a levél. Gondolom, olvasóit nem az al
kotó nyugalom hiányában baráttól barátig „balatonozós” adatok felsorolása érdekli
(Ábrahámhegy: Bernáth Aurélék, Bari-villa: Baránszkyjób Lászlóék, Tihany, I. Gyu
la; Illyés Gyuláék, Petőfi utca: Lipták Gáborék, Molière: Illyés kérésére elvállalt for
dítói postamunka, Szendrő: a Faluszínház igazgatója, Képes Géza: a Rádió irodalmi
osztályának megbízott vezetője, Juhász Ferenc: annak a műsornak a szerkesztője,
amelyikben a vers szerepelt volna), sokkal inkább a levél egészének hangoltsága. Év
tizedes sérelmek oda-vissza kibeszéletlensége, amely azután egyetlen vers okán is fé
lelmes indulatokat válthat ki. Mondanom sem kell: félreértéseket. A vers, termé
szetesen, nem jelenhetett meg. Évtized múlva Képes Géza publikálta a Korlársban, és
Domokos Mátyás mint szerkesztő csempészte bele a költő ÖSSZEGYŰJTÖTT VERSEInek valamelyik kiadásába. Azt hiszem, a levél jellegzetes példa és dokumentum lehet,
előadásod kiegészítése.
Üdvözlettel
Kabdebó Lóránt
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Balatonfüred, 1954. augusztus 25.
Kedves Klára!
sokért nem adnám, ha otthon volnék. A fordításnak ma, remélem, elérem a felét, de
már alig bírom. És izgató meggondolnivalók támadtak a berni vers körül. Nórával teg
nap üzentem, akkor még nem derültek ki, s különben se lehet ilyesmit másra bízni
m inden részletében, csak a saját élőszavunkra. Nem tudom, mit tegyek. Átmennék I.
Gyulához tanácsért, de kétes, itt van-e. S az ő ítélete még mindig nem a „világ” ítéle
te. Talán mégis átmegyek. De az út maga időrabló, s az maga az izgalmam is.
Debrőczy főorvoséknál voltunk tegnap este, roppant kedves emberek. Liptákék,
ők, Boldizsár Ivánék (akik Szántódon nyaralnak) meg én voltunk együtt. Verseket
sürgettek, miután szívtanácsokat stb. hallgattam, s keleti bronzgyűjteményét meg
néztük és tárgyaltuk a háznak; B. főszerkesztő pedig egyenesen a berni verset kérte
látni, amelyről a professzorest hallgatóitól hallott. Hát felolvastam, s a hatás igen
m eglepő volt. Legrosszabb várakozásaim se álmodták volna, hogy B. mire tudott, ré
mes tárgy-, vagyis helyzetismereténél fogva, barátilag figyelmeztetni. Magam sem
akarom az érveket, illetve a hangulati érveket, melyeknek csak most éreztem a sú
lyát, összegezni. A Rádiónál, mondta, most nincs irodalmi vezető, de ha volna, és ha
százszor jóváhagynák is, ha előre legfőbb helyen is jóváhagynák, az még mindig nem
volna biztosíték a támadások kivédésére. Legnagyobb meglepetés a „Siker nagy him
nusza” körül ért: az a főbaj. N em részletezem a dolgot. Hát erre igazán nem lehetett
gondolni. Provokál, mondta. (Ugyanezt Lipták is már előbb, csak hát ő csacsi módon.)
További pontok: a „hadvert nép”, amelyet azonban - bár ezt már politikai kifogás éri kevésbé fenyeget dühös visszhang, véli, úgyhogy tán még „maradhatna is”. Ugyan
csak „maradhat”a legenyhébb, a Csaba királyfi. Hogy mit, mért, hogyan lehetne ten
ni, azzal telt az idő majdnem éjfél után egyig. Rámutatott B. arra, hogy micsoda apró
lékos nagyítóüvegezés fog itt, az első „közéleti” versemnél demokrata oldalról meg
indulni, s mi volt már más esetekben (nem nálam) máskor is. Mintha Gabusék „leg
rosszabb” vendégeinek hátmögötti kibírhatatlanságai hangzottak volna el itt komoly
formában. О nem közölné a verset. Mindenesetre változtassak a szövegen, ajánlott
levélben feladva a Rádiónak a változtatást. A „Siker nagy himnuszá”-t nem lehet meg
hagyni, olyan képzeteket kelt! E ponton olyan megbecsülést fognak látni, amit a hi
vatalosság talán csak helyreigazít (ahogy a „hadvert nép”-et is), a további demokrata
világ azonban - és itt saját nevében is beszélt, nyilván - föltétlenül úgy fog fel, hogy
elölről kezdődik a tíz évvel ezelőtti hangulat ellenem... Mondom, nem lehet azt
összefoglalni, mennyi m inden egybefutott... Avers fontos, érdekes, nagy voltáról csak
ezután esett elismerő szó, annyira izgalomba jött mindenki a hozzá társuló gondola
toktól. Hogy a professzoroknak úgy tetszett, azt is - kimondatlanul - rossz jelnek fog
ták fel, gondolom.
Mit mondjak? Oda m inden nyugalmam, épp most, amikor vészesen jön már a Mo
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lière-végterminus. S mikor olyan közel van a szeptember 4-e is! Egész éjjel tűrhető
megoldáson töprengtem. Nekem igazán nem volt semmi olyan érzésem a megszer
kesztéskor, hogy az „És kint már dördült a Siker nagy himnusza” kifejezésben a Deutschland-lied iránt megbecsülést fejezek ki. Hiszen két világháborús vereség minden
olyasmi ellen hatalmasan szól, hogy a német himnusz sikerhimnusz! Itt csak a futballgyőzelem végaktusánál felhangzott dalról van szó, mint ténylegesen megtartott zá
rószámról. Mindegy! És lassan mindenki egyetértett B. súlyos aggályával.
Oh, ennek nincs vége... Pedig nagyon baráti aggály volt minden. Gyula - mondta
B. - egész más helyzetben és védettségben nem tudja kellőképp átérezni, hogy mit
mondhat ő, és mit mondhatok én. A többi előzetes kritikus pedig - a Rádióék - nem
eléggé felelősek, nem eléggé éles szeműek, nem eléggé hatalmasok; és bárki bármit
mond, kívülről nézi az ügyet, „márpedig a kibicnek semmi se drága...” (vagyis: a kibic nem a maga bőrét viszi vásárra).
Mármost arra gondoltam, hogy a II. rész záró két sora hangozzék el így:
„S kint dördült a győztes Siker
kürtvihara. ”
(Vagy: tapsvihara.)
A. „hadvert nép" helyett legyen ez az I. rész 4. sorában:
„még ájult nép”.
(Ütemhiba így sincs!)
A „Csaba királyfi” maradjon; nélküle nincs emelt zárás, és az egész felborul.
Mit szólnak mindehhez? Semmi esetre se mutassák sehol a levelemet, és ne említ
sék az aggályaimat meg a tegnap estét. Kisklára gépírásban adja le hivatalos kérésemként
Képes Gézánál (vagy ahol kell) a pár soros szövegváltoztatást. A szavaiénál és Juhász Ferenc
nél is!
Nem tudom, hogyan alakul a mai nap. Még kora délelőtt van. B.-ék Debrőczyéknél háltak, ma délben Gáboréknál feketéznek, de én elválásunkkor azt mondtam:
nem megyek át a Petőfi utcába, annyira dolgozom. Most mégis afelé hajlok, hogy át
megyek, kérdezni: a főszerkesztő ezekről a javításokról mit gondol? Ha kocsi volna,
Tihanyba is átfutnék előbb, ugyanezért, Gyulához. De ellentétes hírek jöttek arról,
hogy megjött-e; maga pedig nem írt erről.
B. szerint, ha közlésre kerülne, bárhogyan, sor, jobb a Csillag, mint az írod. Újság. (Ki
rályról nem mondta ki nyilvánvalóan rossz véleményét; Illés B.-ról úgy ítél, ahogy
Kisklára környezete; M. Miklós - véli - nem jó emberem.)
Ismétlem, sehol ne említsenek semmit, s a szövegváltoztatáshoz ne adjanak indo
kolást. Ne tűnjék ez fel valami vészes takaródénak. Hiszen nem is az. Levelemet ne
mutassák senkinek.
Lehet, hogy este - vmelyik nap - felhívom magukat. E levél ismeretében érthetik
majd a nyugodt, kurta közlésekből, ha sor kerül rájuk, a lényeget és az esetleges illú
ziókat is. Én nem árultam el, mennyire le vagyok verve, de nyilván lerítt rólam, hogy
perplex vagyok.
Nem tudom, mit teszek ma. Mindenesetre erőszakolom a zavartalan munkát. De
hogy ver a szívem! Oda minden erőm.
Tegnap egy levele ide jött, egy másik, melyben Ábrahámhegyről lebeszél, Gáborékhoz. Abrahámról le is mondtam, igaza van.
Kálmuséknak írtam, hogy hétfőtől alighanem a tihanyi Bari-villában leszek; ahogy Gi
zikével elintéztem a helyszínen, a Sportban ebédelek, reggelit Baranyai házmesterék
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adnak, az asszony naponta takarít, hideg vacsoráról magam gondoskodnám. Giziké
csak villany-hozzájárulást kért. Levelet még mindig Gabusékhoz!
Otthon szeretnék lenni, s átkozom Moliére-t.
Szendrő újabb telefonnal vagy postával nem jelentkezett... Úgyse lehetne elkészí
teni!...
Megtudom, jár-e csakugyan köznapi tihanyi autóbusz, s vagy Gy.-hoz megyek át
napközben, vagy délben Gabusékhoz.
Most megyek ki az állomásra, hogy a déli személy még elvigye ezt a levelet.
Mindnyájukat csókolom.
Lőrinc
Ui. B. szerint a versben „alig van szó futballról, sportról”; „politikai vers”. „És tíz év
alatt sem m i se történt, amit szóvá teszek, csak Bern?” Egyéb aggály az említetteken
kívül nem volt.
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BO U LEZ D EBU SSY T
VEZÉNYEL
C la u d e D ebussy: L a M e r (2 3 : 3 9 ) - P ré lu d e à l'A p
rès-m id i d ’u n F a u n e ( 9 : 4 2 ) - J e u x ( 1 7 : 0 3 )
A N e w P h ilh a rm o n ia O rch estrâ t P ie rr e B o u le z v e 
zén yli
C B S -H u n g a r o to n . 1 8 0 Fl

Furcsa és szokatlan egy olyan kiadványról ír
ni, amely csaknem húsz esztendeje folyamato
san jelen van a katalógusokban, ám hangle
mezimportunknak az elmúlt évtizedek során
való sajátságos alakulásából egyenesen követ
kezik, hogy a magyar zenehallgató nemritkán
egy vagy két évtizedes késéssel kap végre kéz
hez rögtön megjelenésük pillanatában referenciaértékűeknek minősített felvételeket.
Természetesen eszem ágában sincs bárkit hi
báztatni ezért, hiszen a nyugati nagyvállalatok
üzleti szempontjai legalább annyira szerepet
. játszhattak ebben, mint amennyire korláto
zottak voltak behozatali, licencvásárlási lehe
tőségeink. Igazságtalan lennék, ha azt állíta
nám, hogy a Hungaroton importtevékenysé
ge kizárólag a népszerű, jól eladható felvéte
lek megszerzésére irányult. Hiányok persze
voltak és maradtak. Egy ilyen fájó hiányossá
got pótol most Pierre Boulez 1968-ban, a ki
váló New Philharmonia Orchestra közremű
ködésével készített lemeze, amelyen - túlzás
nélkül állítható - a szerző legjelentősebb ze
nekari művei szólalnak meg.
Vannak zenehallgatók, akik Boulez nevé
nek már puszta felemlítését is a minőség ga
ranciájával asszociálják; ezt látszólag igazolják
a nagy muzsikusról unos-untalan hangozta
tott, közhelyszámba menő megállapítások:
tényleg kitűnően ismeri az általa előadott mű
vek pardtúráit, hallásának érzékenysége való
ban egyedülálló, hogy e helyütt ne szóljunk
bővebben arról, hogy - intenzíven dolgozó
zeneszerző lévén - az átlagosnál jóval eleve
nebb, kreatívabb kapcsolatban áll mindenfaj

ta hangzó anyaggal. Hogy ez mégsem ilyen
egyszerű, azt e sorok írójának számos n e g a tív
Boulez-élménye támasztja alá. Mi tagadás,
Boulez egyénisége nem mentes — finoman
szólva —bizonyosfajta önmérséklettől vagy, ha
úgy tetszik, emocionális visszafogottságtól.
Am itt egyáltalán nem valamiféle tudatosan
vállalt objektivitásról, önkéntes aszketizmusról van szó - mint ahogy azt sokan fennen hir
detik -, sokkal inkább a logika diadaláról, az
érzékiség (és nem az érzékenység) teljes neg
ligálásáról, a szabadosság ellen folytatott ál
landó küzdelemről. Magától értetődően bizo
nyos szerzőknek, stílusoknak, m űveknek ez az
irányvonal nem felel, nem felelhet meg: meg
lehetősen nehéz elképzelni pl. egy Boulez ve
zényelte Csajkovszkij-vagy Brahms-szimfóniát (Boulez maga említette egy ízben, hogy ha
felkérnék Verdi A VÉGZET HATALMA című ope
rájának vezénylésére, inkább elm enne sétál
ni). Valamilyen szempontból persze mindig
érdekes és tanulságos, ha egy kivételes kvali
tású zenész bármihez is hozzányúl; félő azon
ban, hogy akik magáért a m űért ülnek be a
hangversenyre - vagy vásárolják meg a lemezt
- a kuriózumnál többet várnak. Ha nem is té
vedhetetlen, legalább biztos kezű kalauzolást,
ha nem is örökkévaló értékeket, mindeneset
re élménnyel hitelesített valódi találkozást.
Nos, ezeket maradéktalanul megkaphatja
mindenki, aki végighallgatja a H ungaroton új
licenckiadványát (SLPXL 31 263), amely ere
detileg a CBS felvétele. Bár a lemez külső
megjelenése némi kívánnivalót hagy maga
után (érthetetlen, hogy miért nem mellékel
ték a lemezhez Boulez remek tasakszövegét
magyarul is; talán szívesebben látnánk a borí
tón az őspublikáció illusztrációját, Hokusai
NAGY HULLÁM-játstb.), sokkal fontosabb, hogy
az előadásban tökéletesen ötvöződik stílusis
m eret és egyértelműen XX. századi megköze
lítés. Mint sok kiadvány esetében, itt is konfrontál a vállalat által, nyilván üzleti szempon
tok alapján kialakított sorrend (amely De
bussy vitathatatlanul leg n ép sze rű b b művét, a La
MER-t helyezi előtérbe) és Bouleznek - az elő
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a d á s o k m i n ő s é g é b ő l k i v i l á g l ó —s z e m é l y e s é r 
t é k í t é l e t e , a m e l y v is z o n t a j E U X - r e — m i n t leg
je le n tő s e b b r e - h e l y e z i a h a n g s ú l y t . J ó l l e h e t a k í 
s é r ő s z ö v e g a m a i z e n é t a z EGY FAUN DÉLUTÁNJ Á -tó l e r e d e z t e t i , k é t s é g k í v ü l a J E U X a z , a m i é r t
e z a l e m e z m e g s z ü l e t e t t . M a g a D e b u s s y „ tá n c k ö lte m é n y ” -n e k n ev ezi m ű v é t; m e g írá s á n a k
i d e j e k b . e g y b e e s i k S z t r a v i n s z k i j SACRE DU
P R IN T E M P S -já n a k k o m p o n á l á s á v a l , s b á r z e 
n e i l e g a k é t m ű n e k n in c s s o k k ö z e e g y m á s h o z ,
nem

f e le d k e z h e tü n k m e g a k ö z ö s m iliő rő l,

a m e ly v é g s ő so ro n e z e k e t a d a r a b o k a t é le tre
h í v t a : a z O r o s z B a le tt r ő l , G y a g i l e v t á r s u l a t á 
ró l (ig e n
tá n c já té k

é rd e k e s , h o g y G y a g ile v

m in d k é t

m e g a lk o tá s á v a l a k o r e o g r á f u s k é n t

t e l j e s e n k e z d ő N iz s in s z k ijt b í z z a m e g ) . E z e k a
p a r t i t ú r á k a z o n b a n tú l n ő n e k a s z ín h á z o n , és
ig a z i h e l y ü k e t a h a n g v e r s e n y te r m e k b e n ta lá l
j á k m e g . S a j n o s a JE U X k e v é s b é , m i n t a SACRE
DU P R IN T E M P S ; e n n e k o k á t a m ű k e v é s b é r e p 
r e z e n t a t í v v o n á s a ib a n k e ll k e r e s n i . M íg a
SACRE k é n y e l m e s e n b e t ö l t e g y f é l i d ő t , a JE U X
a m a g a tiz e n h é t-tiz e n n y o lc p e r c é v e l n e h e z e b 
b e n ille s z th e tő a szo k v án y o s p r o g ra m o k b a .
A SA CR E a l k o t ó j á n a k f ő m ű v e i k ö z ö t t f o g l a l h e 
ly e t, m í g

a JE U X -rő l e z n e m

m o n d h a tó el

e g y é r t e l m ű e n . S z tr a v in s z k ij k o m p o z í c i ó j á n a k
v e rb á lis , m o n d h a tn i n y e rs k ö z lé s e iv e l sz e m 
b e n D e b u s s y a tíz e s é v e k e l e j é n m á r j ó v a l k e 
v é s b é „ f o g y a s z th a tó a n ” k o m m u n i k á l .

A cselekmény —Gyagilev modernizm usra va
ló hajlamától vezetve - egy teniszmérkőzés
körül bonyolódik, de a balettprodukció csak
ürügy; Debussy ekkortájt valószínűleg külön
m egrendelés nélkül is összegezte volna al
kotóm unkája eredményeit egy zenekari mű
ben. A hangszerelés rafinériái messze felül
múlják a szerző korábbi kísérleteit; tulaj
donképpen ezek teszik a partitúrát szinte
játszhatatlanul nehézzé. Ehhez a kihíváshoz a
megszállott perfekcionista hírében álló Bou
lez egészen enyhe nonchalance-szal viszo
nyul. M intha a mű egysége fontosabb lenne
számára a részletek kidolgozásánál. A zene
töménységét, ugyanakkor a forma könnyen
széteső voltát tekintve, igaza van. Mivel a da
rabnak tulajdonképpen még Franciaország
ban sincsen masszív előadási tradíciója, aligha
túlzás kimondani, hogy a kompozíció
am ennyit veszít, ugyanannyit nyer is e szán
dék folytán.

Szigorúbb füllel hallgatva a zenekari játék
távolról sem makuláüan. Ebben bizonyára
közrejátszik, hogy a dirigens viszonylagos ta
pasztalatlansága, a mozdulatainak szimplifikálására irányuló következetes törekvéséből
következő elnagyoltságok, az ún. karmesteri
„trükkök” figyelmen kívül hagyása miatt ze
nekar és karmester bizony konfrontál. A küz
delem azonban főként zenei faktorokra irá
nyul. A lemezt hallgatva lehetetlen nem ész
revenni, ahogy Boulez igyekszik megszabadí
tani az előadást a felesleges maníroktól, ahogy
- akár a pontos összjáték rovására - nem vesz
tudomást áltradíciókból következő hamis utá
naenged ésekről, agogikákról, ahogy m inden
áron - m ég egyes szólók partizánkodásaival is
szembehelyezkedve - harcol a művek egysé
géért. Az említett konfrontáció az EGY FAUN
DÉLUTÁNJA -ban a legszembeszökőbb; kissé
emlékeztet Otto Klemperernek egy, az ötve
nes években a Lamoureux-zenekarral készí
tett felvételére, amelyen Schubert IV. SZIMFÓNIÁ-ját hallhatjuk. Az észrevehetően rossz, sőt
ellenséges kapcsolatból ott mégis lebilincselő
erejű és érdekességé előadás született, amely
nek hibáit elhalványítja a klem pereri hit és
odaadás. Boulez felvételén ez nem ennyire
nyilvánvaló, mégis tény, hogy a nagy tisztoga
tó olvasatának helyességéért még a pillanat
nyi tökéledenség ódiumát is vállalja. Sehol
egy felesleges sallang, oda nem illő ellágyulás,
nincsen semmi, amitől lankadhatna a hallga
tó figyelme.
A La M er hasonló módon és színvonalon
szólal meg. Természetesen itt már leheteüen
megkerülni az összehasonlítást a nagy elődök
- Monteux, Reiner, Münch és a nem elsősor
ban Debussy-karmesterként számon tartott,
de ebben a stílusban is kiváló Toscanini —pro
dukcióival. Boulez, ha figyelembe veszi is a
mű előadási hagyományait, a hangsúlyt nagy
részt arra helyezi, amit ő és csakis ő tud és akar
elmondani Debussy „vázlatairól”. Nehéz
megállapítani, hogy a megszokottaknál lénye
gesen lassabb tempókat Boulez közmondásos
hangzásigénye kényszerítette-e ki, vagy egy
szerűen csak a szerző szándékainak maximális
figyelembevételét tükrözik; feltűnő viszont,
ahogy egyes —néha teljesen jelentéktelen szólamok már-már erőszakosan nyomulnak
előtérbe. Meglehetősen talányos, hogy Bou
lez, aki előadási jelek tekintetében —akár sa-
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ját, akár mások műveiről van szó - mindig kí
nos pontossággal ügyel a részletekre, ez eset
ben a partitúra egyes utasításairól nem vesz
tudomást, míg másutt olyan pontatlanságokat
hagy a felvételben, amilyenek a hatvanas évek
vége felé már koncertprodukcióira sem jel
lemzőek. Nyilván ő tudja, miért; mert való
sággal elképzelheteüen, hogy ne lett volna je 
len az anyag montírozásánál.
F.gészében véve azonban a hiányosságok
eltörpülnek az erények mellett. M inta másik
két mű esetében, itt is tiszta és világos a hang
záskép, az előadásból még a legrosszabb indu
lattal sem hallhatjuk ki a Bouleznek úton-útfélen felhánytorgatott „objektivitást”, a zene
kar is megtesz minden tőle telhetőt. Minden
képpen jól jár, aki megvásárolja a lemezt, mert
olyan interpretációt kap, amely nem repro
duktív, hanem alkotó módon „ragadja gallé
ron” az előadott zeneműveket. S amelyet re
mélhetőleg újabb két évtized elmúltával is szí
vesen meghallgat.
Kocsis Zoltán

APOKALIPSZIS ÉS
ALTERNATÍVÁK
Hankiss Elemér: Kelet-európai alternatívák
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1989.
106 oldal, 119 Ft
Lengyel László: Végkifejlet
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1989.
317 oldal, 80 Ft
Lengyel László VÉGKIFEJLET című könyvét a
nemrégiben elhunyt Szűcs Jenőnek ajánlja.
Hankiss Elemér KELET-EURÓPAI ALTERNATÍ
VÁK-jának első oldalán ez áll: „Édesapám emlé
kére, aki európaiként élt és tanított Kelet-Európában." Az önvallomásnak is beillő ajánlások vi
lágosan jelzik a szándékot. Mindkét szerző a
kor és a hely alapvető kérdéseihez, Magyaror
szág „európai” dilemmáihoz kíván hozzászól
ni. Lehet-e ma ennél fontosabb és aktuálisabb
dolga, lehet-e nagyobb elhivatottsága két

népszerű és a kortársi szellemi életben vitat
hatatlanul nagy befolyású személyiségnek?
Felcsigázott izgalommal és érdeklődéssel
vágunk tehát neki az olvasásnak. Titkon talán
azt is reméljük, hátha megadják a kulcsot, a
kapaszkodókat ahhoz, amit egyesével, szo
rongva, félelmeinket és zavarodottságunkat
legfeljebb magánéletünk kapcsolataiban
megvallva, mindnyájan keresünk; hátha fel
mutatják az önbizalom és az igazodás alapjait,
a kiindulópontokat ahhoz, hogy magunkba
nézve megtalálhassuk európai identitásunk
építőelemeit.
Várakozásaink azonban, sajnos, nem telje
sülnek. Mire végigolvassuk e két művelt szer
ző munkáját, csalódva jövünk rá: tagadhatat
lan tájékozottságuk nem segíti a tájékozódást.
Ők is éppen azokat a kérdéseket kerülik el és
meg, amelyeket nyilvánosára többnyire el
szoktak kerülni.
Éppen azokról az elfojtásokról, lelkiismeret-furdalásokról, bizonytalanságokról, vala
mint a nyomukban járó önbecsülési problé
mákról hallgatnak, amelyek - hányszor érez
zük ezt - világunkban olyan „nem európaiak”.
Tudjuk azonban : beleérző átéléssel hitelesített
nyilvános elemzésük és megbeszélésük nélkül
aligha m ehet végbe a kollektív feldolgozás.
Az elhallgatás ma láthatatlanul, ám koránt
sem veszélytelenül rombol: a „glasznoszty”
robbanásszerű mindent kimondásában a fél
igazságok furcsamód paralizálnak. Azt az üze
netet hordozzák ugyanis, hogy valós teljesít
ményeink sem igazán „igazak”. S hogy mégis
szó kerüljön róluk, a manapság nekilódult fe
lemás beszéd publikus áradatában óhatatla
nul eluralkodik a kishitűségtől és rossz közér
zettől vezetett önigazolás, a bűnbakkereső vá
daskodás, a hangoskodó defenzíva, az intole
ráns túllicitálás.
A közéleti igazodás tolongása közepette az
írástudók felelőssége igen nagy abban, hogy
mindez nem hoz felszabadulást.
Sok m inden „túl korán” születik manap
ság. Publicisztikák, esszék százai látnak napvi
lágot tegnapi félig végiggondolt mondandók,
társasági érintkezésekben kialakult impreszsziók nyomán - csakhogy szerzőik nem a min
dennapi eszmecserék szociografikus rögzíté
sének, hanem a „fontosjelenlét” dokum entu
mainak szánják őket. Ezért nem elsősorban a
tiszta kommunikáció elősegítésének megfon
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tolt felelőssége vezeti őket, hanem inkább az
eluralkodó szóáradat kényszere, amely a hoz
zá nem szólókat kivédhetedenül a partszélre
sodorhatja.
A csapda azonban nagy: az új beszéd belső
és külső felszabadítása nélkül marad ugyanis
a zavar, a félig értett félreértések özöne. Ma
rad a bizalmatlanságot szülő önbizalomhiány,
újjászületik a takargató mellébeszélés, a sanda
és számító álszövetkezés vagy a frusztrált
visszahúzódás. Arad a bénító okoskodás, ki
ü rü lt szlogenekké silányul a reménykedés.
Vagy éppenséggel eluralkodik a hisztérikus
„most vagy soha” tenni akarás. És (megint) el
m arad az európai felemelkedés. Nem leljük az
európai identitást.
Vannak idők - a „nyíltság” csábítása para
dox m ódon ilyen idő -, amikor a megszólaló
felelőssége egyformán nagy abban, amit mond
és am it nem mond. Egy nép félelmeiről és kis
szerű dolgairól nem lehet a lelepleződéstől
félve, ugyanakkor a megszabadítás magasztos
igényétől vezetve beszélni. M ert maga az
igény válik így hiteltelenné és hamissá. Akkor
talán inkább várni és hallgatni kell. Vagy vál
lalni az önvizsgálatot sem nélkülöző megér
tést, a mélyrehatolóan kínzó analízis felelős
ségét, a feldolgozás magányát, a „divatos” je 
lenlétet sohasem ígérő elszámolást - a bibói
magatartást.
A két munka szerzője azonban más úton
jár. Sürgetőnek érzik a késztetést az összefog
lalásra és az eligazításra. Generációs kor- és él
ménykülönbségeik ellenére a könyveiken átsugárzó attitűd meglepően rokon. A szerep,
amelyet választanak, gondosan elkerüli az ön
vizsgálatot. De mert igaztalannak éreznék az
egyensúlytalanságot, amelyet „mások” meg
m éretése és a maguk - tisztes - mindentől tá
volmaradása között teremtenének, igyekez
nek az általános nagy igazságok felületén laví
rozni. Megpróbálnak extenzíven mindenről
beszélni, m inden lehető mérlegelést számba
venni. A bölcs szemlélődő semleges alapállá
sából. Könyveiket a történeten kívül álló, leg
feljebb „a történelemnek” drukkoló „objek
tív” megfigyelő hamis énképe és az elfogulat
lan tanácsadó valós aspirációja hatja át.
A háttérben maradás, az el nem köteleződés (pontosabban, ami ugyanaz: a többesélyes
elköteleződés) görcsös igyekezetéből szinte
egyenesen következik, hogy m indkét munka

feloldódik (vö.: szublimálódik) a keresgélésben.
Ezért értelmezési keretüket „történetivé” tá
gítják, ám a parttalan és útjelző nélküli törté
netiségben személytelenné gyúrt és alanyok
nélkülivé tett múltmagyarázatok születnek. A
választást gondosan kerülő „objektív” kívülál
ló szemüvegén át ugyanis m ind a múlt, mind
a jövendő egyenrangú „alternatívák” tárházá
nak látszik. A megtörtént történelem a relativizált alternatívák között egy elrontott esély
súlytalanságával áll előttünk, m últunk legfel
jebb egy a lehetséges kimenetelek közül. A
súlytalan múlt pedig megnyitja az utat a „súly
talan” jövőhöz, amely számtalan lehetséges
forgatókönyv „egyforma eséllyel” egymás
mellé sorakoztatott gazdag arzenálja. Ami
mindebből kikerekedik: egy apokaliptikus
(Lengyel) és egy szorongóan optimista (Hankiss) kaleidoszkóp, széteső szerkezeti elemek
kel és a lehetséges magyarázatdarabkák ba
rokkos tobzódásával.
Az építkezés szerkezeti fogyatékosságait és
a választást megkerülő válogatást Lengyel így
igazolja:
„Munkám esszé. Nem tart igényt arra, hogy az
elmúlt évtized magyar szellemi életének, közgazda
ságtanának, szociológiájának, politológiájának és
történetírásának tudományos katasztereként ol
vassák. Én így látom a magyar társadalom rend
szeréről, modelljéről megszólalókat, így tudom öszszerakni a magam számára szellemi életünk kira
kósjátékát. [ ...] Egyeseknek a suttogása és neszezése vagy akár hallgatása isfontos volt nekem, mások
akár kiabálhattak is, teleírhattak több kötetei, süket
voltam rá." (Kiemelések tőlem - Sz. J.)
Hankiss kevésbé komolykodó és kevesebb
„jó” vagy „rossz” pontot osztogató, ám nem
kevésbé reladvizáló programja pedig így szól:
„Mindössze arra vállalkozhatunk, hogy rend
szeresen áttekintjük azokat az alternatívákat, ame
lyeknek elvben van némi esélyük arra, hogy szerepet
játsszanak az országjövőjének alakításában. Azzal
adhatunk némi hitelt és súlyt ennek a gondolatkísér
letnek, hogy segítségül hívjuk kollégáinkat Kelet-Európán kívülről és belülről. Vagyis arra vállalkozunk
[...], hogy rendszeresen áttekintjük azokat a forga
tókönyveket, szcenáriókat, amelyeket társada
lomtudósok, politológusok és közgazdák fogalmaztak
meg, és amelyek Kelet-Európa jelenlegi és jövőbeli
fejlődését próbálják megfelvázolni. [...] A leírt for
gatókönyveket nem állítom szembe egymással,
és nem idézemfel azoknak a szenvedélyes és zajos vi-
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Iáknak az atmoszféráját, amelyek érvek és ellenér
vek, rokon- és ellenszenvek, elméletek és ellenelméle
tek sokaságával szövik át őket." (Kiemelés a szer
ző tő l-S z.J.)
Szerzőink szeretnének tehát minden volt
és leendő szcenáriót egybefoglalni. Könyveik
szinte folytatásai egymásnak. Tematikusán is,
ars poeticájuk szerint is. Mindketten görcsö
sen felül akarnának emelkedni, kívülállásuk
ban ugyanakkor bölcsen belül is maradni
m inden eshetőségen. Nem optikai csalódás,
hanem a legmélyebben átélt törekvés az oka,
hogy referenciapontjuk a valamit számító tár
sadalomtudósok gyülekezete. A választhatót
relativizáló, ugyanakkor a választás felelős
ségét elhárító látásmódjuk lencséjén át csu
pán okos gondolatok alapján hozott okos dön
tések, jól időzített felismerések kérdése, hogy
mi történik Európának ezen a térfelén. Az ér
telmiségi „kirakós játék” dolga pedig csupán
annyi, hogy a körültekintően összeállított ét
rendet felkínálja. Tessék választani. Mi meg
mondtuk. Ezt is, azt is. Egyformán - „sine ira
et studio”. Ha „ez”jön be, előrelátó kimondá
sával, esélyének felmutatásával segítettük szü
letését. Ha „amaz”, elháríthatjuk a felelős
séget, hiszen eshetőségéről idejekorán szól
tunk.
Ez a bölcselkedő felülemelkedés ki nem
m ondott bizonytalanságokat és félelmeket ta
kar. A bizonytalanságok és félelmek pedig ép
pen elleplezésük görcsös igyekezetében süt
nek át mindkét könyv lapjain, méghozzá
olyan erővel, hogy mi, olvasók belepirulunk
a felfedezésbe: olyasmit vettünk itt észre, amit
eltitkolni akartak előlünk. Erezzük, tudjuk:
reprezentatív igényű munkákat tettek elénk.
Reprezentatív értékük azonban — sajnos —
nem mondandójuk meggyőző sodrából, ha
nem abból fakad, hogy elemi erővel jelenítik
meg egy korszak komoly szerepzavarokkal
küszködő értelmiségének rossz közérzetét,
miközben legfőbb tabujuk (jeleztük már) a
rossz közérzet maga.
E könyvek egy jellegzetes és ismerős értel
miségi magatartásnak a könyvei. Ez az értel
miség hosszú időn át békés békéüenségben
élt azzal az ironikus szereppel, amelyet az el
múlt évtizedek jelöltek ki a számára. Otthono
san mozgott a biztos tudatban: minden, ami
fontos, az ő életében nem történhet meg, de
dolga, hogy egy valamikor eljövendő szabad

nemzedék számára őrizze a fontosnak tartott
és európainak tudott értékeket. Úgy beszélt a
szabadságról, hogy bizton tudhatta: személyes
szabadságának maximuma, ha ép elméjét
megőrzi, ha fejét és kezét tisztán tartja. A nem
zet szabadságáról pedig egyszerűen nem be
szélt. Ha áüépte a kritikai kívülállás és a ta
nácsadói befolyás szerepei közötti finom ha
tárvonalat, biztos lehetett abban, hogy legfel
jebb olyan kompromisszumokba és alkukba
bocsátkozik, amelyek számára a mindenkori
visszavonulás elvi lehetőségét, alkupartnerei
számára pedig a megfoghatatlan külső erők
nek való engedelmesség kibúvóját kínálják bármi történjék is. És ebben az otthonos cin
kosságban, ahol nem nyilvános szabályok, ha
nem érdekeltségek és vélekedések igazgatták
a szövetséget, a szolidaritást, az azonosulást és
az elkülönülést, elkerülhetőnek tűnt a válasz
tás kényszere. Lehetett kinn is, benn is lenni,
s közben nem észrevenni, hogy a felelősségek
összemosódtak, hogy a kétféle azonosulás já
tékának fenntartásával az elkötelezettségek
elolvadtak, hogy lassan minden összezavaro
dott. Amikor pedig hirtelen összeomlottak az
ironikusan közös cinkosság tartópillérei, ami
kor elvileg kinyílt a tér az eszmeileg őrzött ér
tékek gyakorlati realizálására, a szerepzavara
iba bonyolódott értelmiség rossz lelkiismeret
tel gondol arra, hogy talán hiába fecsérelte az
életét pragmatikus kompromisszumokra és
reálpolitikus önigazolásra; talán felelős azért,
hogy ma nem tudja, kinek drukkoljon: fél,
hogy a játékszabályokat már régen tudatosan
megszegők leleplezik, de fél attól is, hogy kö
zéjük sodródik. Mondandójának tehát nin
csen címzettje. Hiszen nem mondhatja ellen
félnek sem korábbi alkupartnereit, de nem
vállalhatja a szövetséget sem velük; a fatalista
libikókajátékban és a belőle következő válság
előidézésében azért mégsem egyformák a fe
lelősségeik. Megpróbál tehát általános alanyt
keresni, akinek a történelmi választást címez
hetné - és ez: az elit.
Az elitfogalom újabb kori divatjának meg
van a maga értelme.
Mindenekelőtt tudatos elkülönözést jelent
„a” társadalomtól. A két könyvet egységbe fo
gó dichotóm „elit kontra társadalom” - felosz
tás nem véletlen. A magyar szociológia köztu
dottan és fájóan homályos társadalomképe
nem elegendő magyarázat az egyszerűsítésre.
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Annak okát m áshol kell keresnünk. Mégpedig
a társadalom iránti kishitűségben és abban az
optikában, amelyből a magyar társadalom ed
digi reformteljesítményei, illetve az európai
felzárkózáshoz elvezető út kijelölése egyaránt
az elitek és a politikai hatalom sikeres alkudo
zása eredm ényének látszik.
Lengyel szerint:
„ A K á d á r -r e n d s z e r n e k a z a sa já to s a la p v o n á s a ,
hogy a 6 0 - a s évek közepe óta in tézm é n y e se n igyek
szik e lk e r ü ln i bárm elyik erős tá r s a d a lm i csoport tu 
d a to s m eg sértését, tiszteletben t a r tv a a k iv ív o tt m o
n o p ó liu m o k a t és p rivilég iu m o k a t, m a g a és a tá r s a 
d a lo m k ö z é a z eliteket állítja. A z a lk u d o z ó n a g y szer
v ezetek k ép telen ek lennének a z ú ja b b és g yorsu ló
m eg eg yezések b iztosítására a m ű h elyen , a v á lla la to n
belü l, a z ig a z g a tá s i központok és a v á lla la to k között.
D e a d ö n té s i fo ly a m a t felg yo rsu lh a t, h a n e m a z egész

Az elitfogalom középpontba állításának és
szerepe felnagyításának „értelme” világos: a
potenciális politikai, társadalmi átalakulás le
téteményesei állnak előttünk. Nincs, nem
szükséges, talán nem is lehetséges vagy eleve
reménytelen az igazi hatalmi átrendeződés,
fontos viszont a kilábalás: „a” társadalomjövője tehát az elit(ek) kezében van. Ha „ők” meg
egyeznek, lesz kiút, ha nem, akkor marad a
„végkifejlet”. Nem véletlen, hogy a mai válsá
got Hankiss nem rendszerválságként, nem is
hatalmi válságként, hanem mindenekelőtt
k o rm á n y o zh a tó sá g i válságként jellemzi.
Lengyel pedig három - a józan ész és az ép
érzékelés számára egyaránt riasztó - alternatí
vát lát:
„ A z első, a je le n le g in e k k ö zv e tlen m egh osszabbí
tásából s z á r m a z ó m odell. A h a ta lm i elitek között f o l y 

erős c s o p o r tta l, h an em azok e litjével f o ly ik a z alku .

ta tó d ik a z a lk u d o zá s, a p a lo ta fo r r a d a lo m m á visz-

[ .. .] T is z ta »c iv il létre «a p e r ifé r iá r a s z o r íto tta k kény
szeríte tte k , a k ik n ek nincs olyan teljesítm én yü k , a m i

sza lé p ő m a g y a r v ezető i n e m ze d ék v á ltá s n e m h o z á t
ü tő sikert. [ .. .] A m ásodik leh etőség egy re n d p á rti,

v e l r ö v i d tá v o n büntethetnék a m e c h a n iz m u st. [...]

d ik ta tó rik u s m a g a ta r tá s f e lé v a ló kicsú szá s. [ ...] A

a z a lk u d o z ó szereplők közötti koalíciók n e m v a la m i

h a rm a d ik ú t a refo rm ú tja . [ ...] F igyelem be kell v e n 

f é le o s z tá ly a la p o n va g y réteg a la p o n k ö tő d n e k , h a 

n ü n k , hogy [ ...] a p lu r á lis fe jlő d é s e terü lete n m eg
lehetősen kérdéses. R e á lis veszéllyel »kecsegtet«, hogy

n em e lita la p o k o n .’’

Hankiss ismét kevésbé kategorikus, é s -h a 
bozva bár, de —elismeri, hogy a teljesítmény
határai nem az elit és a páriák között húzód
nak. Mozgatóerőnek és a jövő folyamatait ki
rajzoló aktornak azonban ő is az elitet látja.
„A” társadalm at egyszerűen g y e n g é n e k tartja:
„ A z t m in d en esetre m e g á lla p íth a tju k , h ogy a m á
so d ik tá r s a d a lo m kibontakozása a legnagyobb
horderejű társadalmi mozgalom volt a hatva
nas-hetvenes évek Magyarországán. M é g a k 
k o r is i g a z ez, h a szervezetlen és j a v a r é s z t ö n tu d a t
la n m o z g a lo m vo lt, am ely m in d e n n a p i e m b eri a k a 
r a to k m ir iá d ja ib ó l adódott össze, d u z z a d t f ö l o rs zá 
g o s je le n tő s é g ű fo lya m a ttá . [■■■] A h a ta lm o n lévők,
é rth e tő m ó d o n , ra g a szkodn ak a teljes h a ta lo m h o z.
[ .. .] v e lü k szem b en a z a lte rn a tív p o litik a i m o zg a l
m a k m é g sz á n a lm a s a n gyöngék, v é d te le n e k , szegé
nyek, szétfo rg á cso ló d o tta k . [ ...] N e m f ö l té t ie n készek
a k o m p ro m is sz u m ra a tá rsa d a lo m a k tiv iz á ló d ó cso
p o r tja i, ré teg e i, m ozg a lm ai sem . T u d a tá b a n v a n n a k
a p á r t á l l a m ó riá si erőfölényének; [ . . . ] tu d a tá b a n
v a n n a k s a j á t gyengeségüknek; [ ...] C sa k a zo k n a k a
re fo rm sz c e n á r ió k n a k v a n esélyük a r r a , hogy az
u r a lk o d ó e lit e lfo g a d ja és a lk a lm a z z a őket, am elyek
k é z z e lfo g h a tó g a ra n c iá k a t tu d n a k a d n i a r r a , hogy
a v á lto z á s o k n em veszélyeztetik m a jd a z e lit h a ta l
m á t.”

(Kiemelés a szerzőtől —Sz. J.)

a p o litik a i r e n d s ze r re fo rm ja cím én s z á m ta la n te r ü 
leten m eg b o n tju k a je le n le g i szisztém á t, a m i á lta l si
k erü l m ű k ö désképtelen n é ten n i, á m u g y a n a k k o r
nem ra k u n k össze, n em en g e d ü n k ö sszera k ó d n i egy
m ásik szerkezetet. [ . . J A tá rsa d a lo m á lla p o tá b a n m a
a legveszélyesebbnek a z tű n ik , hogy az elitek te

kintélyének megfogyatkozásával, a hiteles
személyiségek elfogytával hiányzik a társada
lom képviseleti alapja.” (Kiemelés tőlem Sz. J.)
Az egyetlen kívánatos utat (a reformét)
Lengyel borúlátó víziójában nem reményteli
vé teszik, hanem - éppen ellenkezőleg - egye
nesen veszélyeztetik a politikai pluralizálódás
feltartóztathatatlan re a litá ssa l megindult folya
matai. Ezek a folyamatok ugyanis kétségtele
nül (mintegy a dolog természeténél fogva,
„definíciószerűen”) megtépázzák az eleddig
stabilnak és „örök érvényűnek” hitt vezetői
tekintélyeket. Magam azt mondanám (gondo
lom, az első szabad választás idején meglehe
tősen általánosan osztott evidenciaként), hogy
a tekintélyek megfogyatkozása éppen a zé rt és nem annak ellenében - történik, hogy a tár
sadalom végre-valahára hiteles képviseletet
(persze nem feltétlenül kikezdhetetlen tekin té
lyeket) teremtsen a maga számára.
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A fenti hosszas idézetsor beható tanul
mányozása azonban nemcsak a dichotóm tár
sadalomkép „politikai értelmére”, hanem az
elitfogalom használatának rejtettebb motívu
maira is rávilágít. A fogalomnak ugyanis sa
játos aurája van. Ott lebeg benne, körülötte
a bibói elitértelmezés lehetősége is. Ez az ér
telmezés a hangsúlyt az elit kultúrateremtő ké
pességére, mintaadó szerepére helyezi. Az
elitfogalom divatja ezt a fontos implikációt is
megengedi. Ha pedig a társadalmi átalaku
lást valóban a széles értelemben vett (euró
pai) kultúra megteremtődésének folyamata
kíséri, ha ez lesz az elit kiválasztódásának
egyik meghatározó alapja, akkor abban vilá
gos módon teremtődik meg az értelmiség új
helye is: nem a közvetlen hatalomban, ha
nem az elit kulturális legitimitásának
előmozdításában és biztosításában jelölhetők
meg elsőrendűen fontos feladatai. Ezen az
úton rejtőzködve, de magát nélkülözhetet
lenné téve alakíthatja ki és stabilizálhatja a
szerepét az az értelmiség, amely nem kívánja
pályájának politikai fordulatát, de aspirációi
szerint a politikai befolyásolás kulcspozíciói
ra továbbra is igényt tart. Közvetett jelenlété
nek és befolyásának olyan formáit keresi te
hát, amelyek hosszabb távon is vállalhatónak
ígérkeznek, és amelyek által elkerülhető az
(újabb) kompromittálódás.
így válik világossá az elitcentrikus társada
lomkép megfogalmazásának második értel
me. Nem más ez, mint a ma még bizonytalan
kimenetelű átalakulás szemérmes értelmiségi
programja, amely a Kádár-korszakban ki
munkált „szürke eminenciási” szerepkör
fenntartásának és a jövőbeni - immár remél
hetőleg legitim - befolyásolás módjainak
megépítését szolgálja.
Csakhogy a szerep törésmentes folytatha
tóságának kísérletei kétes kimenetelűeknek
látszanak. A háttérben kötött alkuktól és
kompromisszumoktól kísért befolyásolás alig
ha konvertálható át automatikusan a nyíltan
vállalt értelmiségi programadás semleges és
elfogulatlan felülemelkedésévé. Ehhez előbb
a korábban említett szereptisztázás és önvizs
gálat megkerülheteüennek tűnő feladatát kell
elvégezni. Nélküle csak a rossz lelkiismeretet,
illetve az általa vezérelt „szociális érzék” kul
túráját közvetíthetik, akik a születő elit maga
tartásának és attitűdjeinek befolyásolását te

kintik a dolguknak. Bibó ötven év előtti sorai
aktuálisabbak, mint valaha:
„A társadalmi értékrendre vonatkozó közmeg
győződés szilárdságából, a társadalom vezető helyze
teinek biztonságos birtokából s társadalmi konvenci
ók magától értetődőségéből, a társadalmi eljárások
és módszerek rugalmasságából virágzik ki az az
erény, mely minden elitjó és termékeny működésének
egyik legfőbb feltétele: az elit elfogulatlansága.
Különösen fontos ez ahhoz, hogy az elit teljesíthesse
kultúrfeladatát: azt, hogy az emberi élet helyes élé
sére s az emberi szükségletek mélyítésére ésfinomítá
sára példákat adjon. Nem lehet szépen, nemesen és
választékosán élni sem az önelégültség és önteltség,
sem a törtetés és támadás, sem a szorongás és a szá
monkéréstől való félelem, sem az önvédelem és az
önigazolás állapotában. Az elit elfogulatlanságá
nak ez a követelménye mai gondolkodásunkban tel
jességgel háttérbe szorult." (Bibó István: EUT ÉS
SZOCIÁLIS ÉRZÉK. VÁLOGATOTT TANULMÁNYOK

I. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1986.)
Hozzátennivalónk e gondolatokhoz már
nemigen lehet. Hacsak az nem: az utolsó
mondat imperatívusszá is fordítható. Talán
program is kerekíthető belőle: az „elfogulat
lanság” újrateremtésének ma oly kínzóan hi
ányzó erkölcsi programja. Amelyen munkál
kodni: csak belátás és szabad választás alapján
lehet. De ezeken az alapokon lehet.
Szalai Júlia

VOLT-E KOMMUNISTA ELIT?
Hankiss Elemér: Kelet-európai alternatívák
Közgazdasági ésJogi Könyvkiadó, 1989.406 oldal,
119 Ft
Nem tudom pontosan megállapítani, mikor
fogott hozzá Hankiss könyve anyagának
összegyűjtéséhez, 1987-ben, talán 1988-ban,
végül is mindegy. Az utolsó simításokat nagy
jából 1989 januárjában végezte, ez kitűnik a
szövegből. Annyi bizonyos, hogy amikor hoz
záfogott, még nem is álmodhatott arról, hogy
a történelem könyve megjelenésének pillana
táig szcenárióinak jelentős részét akkor is ki
selejtezi, ha a nyomdai átfutás ideje a nálunk
megszokottnál jóval rövidebb lesz. Hogy a ke
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let-európai rendszer, s ez alkalommal vala
m ennyi országban egyszerre, válságban van,
ez m ár jó ideje világos m indenki számára, ha
a különböző országok kom m unista vezetői
nek legszemellenzősebbjeit leszámítjuk; hogy
azonban 1989 végére számos országban már
nem is létezik majd, s helyreállításának való
színűsége Kelet-Közép-Európa országaiban
ekkorra gyakorlatilag a nullával lesz egyenlő,
hogy regenerálódásának m agában a Szovjet
unióban sem lesz már reális esélye, jóllehet ott
egy nyugati típusú, az önszabályzó piacgazda
ságon alapuló pluralista demokrácia kialaku
lásának valószínűsége jóval kisebb, mint a kelet-közép-európai országokban, erre, valljuk
be, m ég egy évvel ezelőtt sem számított senki.
Hogy kelet-európai perspektívákról (rend
szerint szörnyűekről) egy ideje elmélkedtünk
már, annak éppen a válság volt az oka. Hogy
viszont a lehetségesek között kellett számon
tartanunk oly sok különböző, egymással hom
lokegyenesen ellenkező kim enetelű szcenáriót, annak meg az volt az oka, hogy az akut vál
ság ellenére sem tartottuk valószínűnek, hogy
a bomlás folyamata belátható időn belül bein
dul. Hankiss koncepciója pedig éppen ebben
a furcsa átmeneti időszakban született. A
rendszer egyértelmű és rendkívül súlyos vál
ságban volt, de hogy valamilyen csoda folytán
vajon regenerálja-e magát, s akkor milyen for
m ában, vagy bomlásnak indul, s akkor milyen
irányba mozdul el, hogy valamennyi ország
társadalma vajon azonos vagy legalábbis ha
sonló úton indul-e el, s m erre, vagy a külön
féle történelmi tradíciók más-más irányt szab
nak a fejlődésnek, e kérdések tekintetében
fantáziánk szabadon szárnyalhatott, hiszen
sem m it sem lehet kevésbé kiszámítani, mint a
történelm et, különösen egy olyan pillanat
ban, am ikor egy alapjában felülről, politikai
lag szervezett társadalmi berendezkedésről
kezd kiderülni, hogy életképtelen.
M ára viszont számos kérdés eldőlt. Hankiss
könyve ennek ellenére szinte semmit sem
vesztett időszerűségéből. S nemcsak azért,
m ert a H o g y a n tovább? kérdése m ég egyetlen
kelet-közép-európai országban sem dőlt el,
jó lleh et a kommunista rendszer helyreállítá
sának gyakorlatilag sehol sincs esélye, s még
valamifajta szocialistának nevezett berendez
kedés létrejötte is felettébb valószínűtlen, ha
nem azért sem, mert bár a könyv címe KELET

EURÓPAI ALTERNATÍVÁK, a benne felsorolt szin

te megszámlálhatatlan különböző alternatív
szcenárió tulajdonképpen teljesen érdekte
len. Hankiss szinte minden olyan könyvet
megemlít, amelyben egyáltalán szó van a ke
let-európai szovjet típusú társadalmak lehet
séges jövőjéről. Meglehetősen esetlegesen
osztályozza ezeket a jövőképeket (nem sokat
törődve a felosztás logikájával), megemlítvén,
hogy melyik országban mekkora esélyt ad a
szcenárió megvalósulásának; de mindez csak
játék, láthatóan nincsen komolyan véve. Han
kiss m ár koncepciója kialakításának és köny
ve megírásának idején is meg volt győződve
arról, hogy Magyarországon az általa elkép
zelt alternatíva fog megvalósulni. Ezt a szcenáriót kívánja az olvasónak bemutatni, akit ar
ról is m eg szeretne győzni, hogy ez az alterna
tíva nemcsak az egyedüli valószínű, hanem az
egyedül üdvözítő is. A könyv különben sem
szól a kelet-európai országokról, hanem csak
is Magyarországról. Ha az olvasó csupán bele
lapoz a könyv első négy fejezetébe, melyek a
kommunista rendszer kialakulását, 1956 utá
ni átalakulását és a nyolcvanas években kiala
kuló válságát elemzik, mindjárt láthatja, hogy
csak a háború utáni Magyarország történel
méről van szó. Ami a legcsekélyebb mérték
ben sem lenne baj, ha azután az alternatívák,
illetve szcenáriók, amelyeket a szerző játékos
kedvvel összeszedett és elrendezett, nem vo
natkoznának részben a rendszerre mint
olyanra, részben csak egy-egy országra. Ez a
leghatározottabban zavaró, s őszintén szólva
nem is értem , hogy mire jó. Nagy hasznára
vált volna a könyvnek, ha a szerző - cím ide,
cím oda - kihagyta volna belőle a kelet-euró
pai alternatívákat. Elemzésük egyszerűen ko
molytalan. A felsorolt szcenáriók Hankisst
nem érdeklik. Az embernek az az érzése, csu
pán azért vázolja őket, hogy felsorolásuk után
leírhassa: a lehetségesnek tekintett szcenáriók
többségének van egy közös sajátossága - sze
rinte alapvető hibája -, hogy ugyanis nem fog
lalkoznak eleget a kelet-európai társadalmak
egyik legfontosabb szereplőjével: az uralkodó
elittel (189. o.). Hankiss könyve nem a kelet
európai alternatívákról szól, hanem az ural
kodó elitről, pontosabban a Magyarországon
a kommunista rendszer negyvenéves törté
nete során uralmat gyakorló csoportról, ame
lyet uralkodó elitnek nevez.
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Ami önmagában nem volna hiba, hiszen
miért ne lehetne megírni egy történetet épp
oly meggyőzően az uralkodó elit vonatkozásá
ban, mint az elnyomott társadalom szempont
jából. Különösen, ha valakinek, mint Hankissnak, az a meggyőződése, hogy nincsen társa
dalom öntudatos, célratörő, hatékony hatalmi
elit nélkül, ami az adott összefüggésben azt je
lenti a számára, hogy egy felemelkedő, öntu
datos és célratörő új uralkodó elit vagy uralko
dó osztály nélkül alig-alig képzelhető el igazi,
mélyreható társadalmi változás (343. o.). Nos,
amennyire egyetértek Hankiss most vázolt
idézett álláspontjával, amennyire magam is
azt hiszem, hogy csakJabban az esetben lehetséges
igazi társadalmi újjászületés, ha kialakul a társada
lomnak egy olyan csoportja, amely alkalmas a társa
dalom irányítására, s amelyet a társadalom is elfo
gad mint vezetésre hivatottat - a modern demok
rácia nem azt jelenti, hogy mindenki együtt
gyakorolja a politikai hatalmat, hanem hogy
születésénél fogva senki sincs eleve kizárva a
hatalomgyakorlás lehetőségéből -, annyira
nem tudom elfogadni, hogy a szovjet típusú
társadalmat egy uralkodó elit és egy elnyo
mott társadalom dichotómiája jellemezné.
Könyve Bevezetésének végén Hankiss hadako
zik a kelet-európai társadalmak manicheus
felfogása ellen, amely mindent a Jó és a Go
nosz ellentétében lát és értelmez (24. o.).
Könyve azonban csak látszatra haladja meg ezt
a felfogást, pontosabban csak annyiban,
amennyiben a hatalom Hankiss szemében
nem feltédenül a Gonosz, a társadalom pedig
nem feltétlenül a Jó megtestesülése. De a
(nem mindig gonosz) hatalom és a (nem mindig jó) társadalom az ő szocializmusfelfogásá
ban is mereven szemben állnak egymással. A
jó társadalmat és a rossz hatalmat szembeállító
nem, illetve antikommunista politikusokkal
és elemzőkkel (vagy éppen a rossz társadalmat
és a jó hatalmat szembeállító kommunista po
litikusokkal és elemzőkkel) egyetemben Han
kiss sem hajlandó szembenézni azzal az elmé
leti lehetőséggel, hogy a totalitárius társadalom
nem (volt) ilyen. Hogy benne a hatalom a társada
lom egészét átszövi, majd mindenki hatalmat
gyakorol. Legfelül, mint valami gúla csúcsán
persze vannak olyanok, akik csak uralkodnak,
s senkinek sem kell engedelmeskedniük (bár
talán még ez sem ilyen egyszerű - a legfelül lé
vőknek is nagyon határozottan meg van kötve

a kezük), s legalul vannak olyanok, akik már
senkinek sem parancsolnak, csak engedel
meskednek. A dolog lényege mégis az, hogy
pontosan azért, mert nincsen hatalommegosz
tás, pontosan azért, mert minden fajta hata
lom politikai természetű (nincs gazdasági ha
talom, nincs szellemi hatalom stb., akinek ha
talma van, annak politikai hatalma van, s vég
ső soron igénybe veheti a társadalom egészét
átszövő erőszakszervezetet hatalma érvényesí
tésére), a legnyomorultabbakat, a már a társa
dalomból is kiszorultakat kivéve m indenki ré
szese a hatalomnak. Félreértések elkerülése
végett: Nem azt akarom állítani, hogy az 1970es években Magyarországon Kádár Jánosnak
is csak ugyanakkora volt a hatalma, m int Ko
vács II. Józsefnek, a Szeged expressz kalauzá
nak. Csak azt akarom állítani, hogy Kovács II.
József hatalmának természete valamiben ha
sonlított Kádár János hatalmának term é
szetére. Abban nevezetesen, hogy valakinek a
kalauzi mivolttal együtt járó (minden társada
lomban együtt járó) hatalommal való szembe
kerülése a hatalmi apparátussal való szembekerü
lését jelentette, éppen úgy, ahogy a Kádár Já 
nos hatalmával való szembekerülés. A társada
lomban betöltött legkisebb hatalmi pozíció is
ab ovo része volt a hatalmi hálónak. Egy por
tás hatalmával való makacs szembehelyezkedés egy totalitárius társadalomban kellemetle
nebb, az egyén egész életére kiható konzek
venciákkal járhat, mint egy demokratikus tár
sadalomban egy Rockefeller hatalmával való
szembehelyezkedés. Tudom én jól, hogy iga
zából ez csak a sztálinizmus hőskorában volt
így. Hogy csak akkor fordulhatott elő, hogy
valaki a Gulag valamelyik szigetén végezte
életét azért, m ert összeszólalkozott gyára por
tásával. De a rendszer szigorának enyhülése,
következetességének megszűnése nem sokat
változtatott a struktúrán, azon a tényen, hogy
a szocializmusban A HATALOM átszövi a tár
sadalom egészét, s mindenfajta HATALOM ré
sze a HATALOM-nak.
Ennek megfelelően ugyancsak problem a
tikus a szovjet típusú társadalomban m inden
további nélkül elitről beszélni. Hankiss állan
dóan társadalmat és elitet állít egymással
szembe: az elit nem tartozik a társadalomhoz hát hova akkor?—,a társadalomnak meg nincs
elitje. (A szocializmust illetően az utóbbi állítás
persze igaz.) Nemcsak azért kétséges itt elitről
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beszélni, m ert az úgynevezett kommunista elit
soha nem rendelkezett az elit szó eredeti értel
m ében vett társadalmi elit alapvető jellegze
tességével, azzal ugyanis, hogy a társadalom
többi része úgy tekint tagjaira, m int akik vala
milyen pozitív tulajdonságuk, kiemelkedő ké
pességük, bizonyos érdemeik, a társadalom
nak tett szolgálataik következtében kiemel
kednek a többiek sorából, kiválóbbak, ráter
m ettebbek stb., mint a többiek. (Azt hiszem,
még a kádárizmus tündöklésének napjaiban
sem fogadta el a magyar társadalom a Kádár
körüli vezető csoportot ebben az értelemben
elitnek, a legjobb esetben is csak Kádár ren
delkezett valamiféle személyes tekintéllyel.)
Ugyancsak nehéz lenne a hatalmi elithez való
tartozás kritériumait meghatározni. Hankiss,
ha egy tudományosnak szánt könyvben min
den további nélkül használ olyan —ma kétség
telenül közkeletűnek tekintett — fogalmat,
hogy kommunista elit, a mai magyar uralkodó
elit, akkor legalább kísérletet tehetett volna
rá, hogy meghatározza, miről, illetőleg kikről
beszél. Igaz, a kádárizmus végnapjaira vonat
kozóan meghatározza a kommunista elitet,
m int a felső párt- és állami bürokráciát plusz a
nagyvállalatok vezető menedzsereit, s így két
ségtelenül körülhatárolja azokat, akiknek a
rendszer bomlásának idején bizonyára a leg
nagyobb hatalom volt (van?) a kezükben; de
egyrészről ugyancsak furcsa módon úgy tesz,
m intha m ár a hatalomátvétel pillanatától
kezdve folytonosan létezett volna egy társadal
mi elitcsoport, a kommunisták, amely bővült,
átalakult, de önmagával azonos maradt, más
részről, am ikor ezzel a mai magyar uralkodó
elittel a társadalmat mint olyat állítja szembe,
akkor m indjárt megrendül az embernek az
elit körülhatárolásának intuitív igazságába ve
tett hite. Kovács II. Józsefet kalauzi hatalma
persze nem emeli az elitbe. De hogy vajon egy
budapesti kerüleú pártbizottság munkatársai
az elithez tartoznak-e vagy sem, azt már igazán
nem tudnám megmondani.
Tisztában vagyok vele, hogy ellenvetésem
módszertanilag problematikus, m ert ha jól
m eggondoljuk, még a szociológiánál vagy po
litológiánál sokkal egzaktabb tudományok
sem nélkülözhetik a pusztán intuitíve megala
pozott fogalmakat. De nem is erről van szó.
Nem azt állítom, hogy a kommunista elit fo
galmának pontosabb meghatározására lenne

szükség. Azt állítom, hogy nincs kommunista
elit. Hogy a kommunista társadalomnak egyik
alapvető jegye, hogy nem rendelkezik elittel
(sem mint a Jó, sem mint a Rossz megtestesü
lésével). A kommunisták attól, hogy a meg
szállók segítségével mindenki mást kiszorítot
tak a hatalomból, s ezenkívül m indent megtet
tek azért is, hogy a társadalomnak a hatalom
gyakorlásából kiszorított elitjét lehetőleg fizi
kailag is megsemmisítsék, még nem váltak új
elitté. Semmi mással nem váltak ki a társada
lom tagjai közül, mint a hatalom kizárólagos
gyakorlásának képességével, am ire viszont
nem önerejükből tettek szert. Negyvenéves
uralm uk során tett meg-megújuló kísérleteik
arra, hogy elfogadtassák magukat társadalmi
elitként, mely kísérletek főként abban álltak,
hogy régen volt uralkodó elitek külsőségeit
utánozták, csúfos kudarccal végződtek. S pon
tosan azért, mert e társadalom legfelső hatalmi
posztjait elfoglalók nem képeznek elitet, nem
bizonyult igaznak az a m indannyiunk által
hosszú ideig evidenciának tekintett tétel, me
lyet Hankiss is megfogalmaz a könyvében: A
hatalmon lévők, érthető módon, ragaszkod
nak a teljes hatalomhoz, és feltehetőleg csak
akkor lesznek hajlandók a hatalom tényleges
megosztásáról tárgyalni, ha már végképp nem
látnak más kiutat. Megdönthetetíennek látszó
hatalmi túlsúllyal, óriási apparátussal és erőszakszervezettel, hatalmas vagyonnal (pártvagyonnal), zavartalan négy évtizedes hatalmi
monopóliummal rendelkeznek; velük szem
ben az alternatív politikai mozgalmak még
szánalmasan gyöngék, védtelenek, szegé
nyek, szétforgácsolódottak. Miért mondaná
nak le önként erről a fölényről? Miért menné
nek bele komoly s nem pusztán taktikai jelle
gű tárgyalásokba a hatalom megosztásáról,
hatalmuk tényleges, hatékony demokratikus
ellenőrzéséről, a politikai rendszer gyökeres
átalakításáról? (297-298. o.) Ha m inden vára
kozással ellentétben a kommunista hatalom
ma Kelet-Közép-Európa országaiban kártya
várként omlik össze, itt-ott, nálunk például,
alulról jövő tömegnyomás nélkül, más helye
ken alulról jövő tömegnyomásra, de makacs
ellenállást nem tanúsítva, akkor ez számomra
éppen annak a bizonyítéka, hogy az összeom
lás feltétele tulajdonképpen nem valami ha
talmi elit megsemmisítése volt, hanem a rend
szer evidenciájának a megszűnése. Annak a bi

Figyelő • 707

zonyos hatalmi elitnek semmi más megkülön
böztetőjegye nincsen a társadalom többi tag
jával szemben, mint hogy a hatalmi gúlának a
felső szegmentumaiban helyezkedik el. Ha a
hatalmi gúla összeomlik - s ez csak azon múlik,
hogy megszűnik létének evidenciája -, akkor
nem létezik többé a hatalmi elit sem, nem léte
zik többé az a csoport, amely állítólag a rend
szer elitjét képezte. Ha nem ül benne a politi
kai hatalom csúcspozícióiban, akkor már sem
miben sem különbözik a társadalom többi tag
jától. S így arra sem képes, hogy szövetségre
lépve egy új, feltörekvő társadalmi csoporttal,
a vállalkozókkal, létrehozza a hatalom új
nagykoalícióját. Hankiss könyvének legfőbb
mondandója, hogy - legalábbis Magyarorszá
gon - a kommunista hatalmi elit mintegy át
mentheti magát egyfajta demokratikus vagy
legalábbis demokratikusabb rendszerbe,
amely, ha az új elit uralmával szemben álló tár
sadalom képes lesz rá, hogy kiépítse a maga
védelmi vonalait, a maga érdekvédelmének és
politikai akaratérvényesítésének az intézmé
nyeit (344. o.), akkor valamifajta arisztokrácia
vezette jóléti társadalommá válik, vagy ha
nem, s a társadalom kénytelen lesz elfogadni,
hogy az új rendszernek kiszolgáltatott és ki
zsákmányolt alattvalója (uo.j, akkor olyan
XIX. századiféle kapitalizmussá lesz. A könyv
mintegy azt szuggerálja a kommunista elit
nek, hogy ne álljon ellen a demokratikus át
alakulásnak, nemcsak azért, m ert az ellenállás
csak a válság elmélyüléséhez, káoszhoz és a
társadalom lázadásához vezethez, hanem mert
az átalakulással maga isjól jár, hiszen politikai
hatalmát az új társadalomban gazdasági hata
lommá konvertálhatja.
Nos, senki sem tagadhatja, hogy a kommu
nista diktatúra politikai hatalmasságainak és
kiskirályainak egynémelyike képes volt és ké
pes politikai hatalmát gazdasági hatalommá
konvertálni, vagy mert eleget lopott ahhoz,
hogy vállalkozásba kezdjen, vagy m ert abban
az átmeneti periódusban, amelyben most
élünk, törvényes úton magántulajdonként
megszerzi magának azt, ami felett eddig testü
leti tagsága révén rendelkezett. Az sem tagad
ható, hogy egynémely kommunista vezető
nek sikerülni fog talán valamilyen módon po
litikusként megmaradnia. Bizonyosnak tű
nik, hogy egyes volt kommunista vezetők tő
késekké vagy politikusokká lesznek; de hogy

mi lenne az a bizonyos nagy koalíció, azt nem
nagyon értem. Ha a volt magas rangú pártbü
rokrata, a volt pártállamban magas állami
funkciókat betöltő úgynevezett politikus (mar
az sem világos, hogy a párt- és az állami bü
rokrácia miért alkotna két csoportot, amikor
a nomenklatúra tagjai hol a pártban, hol az ál
lami szervekben töltöttek be funkciót), a volt
szocialista menedzser a jövőben tőkéssé lesz, s
mint ilyen nem jelentéktelen hatalom birto
kosa, akkor már tőkés, nem pedig pártbürok
rata stb. Ha a felső párt- és állami bürokrácia,
az összes szocialista top-menedzser átmenti is
magát az új rendszerbe, akkor sem a kommu
nista politikai elit köt szövetséget a vállalko
zókkal, hanem a volt kommunista vezető ré
teg tagjaiból jön létre az új burzsoázia. S ez óri
ási különbség. Mert ha az a bizonyos Hankissféle új koalíció jönne létre m int az új társada
lom uralkodó osztálya, akkor ez az új társada
lom olyan társadalom volna, amelyben a kom
munista párt- és állami bürokráciának s a szo
cialista technokráciának egy velük politikai
lag szövetséges vállalkozói réteg mellett to
vábbra is meghatározó szerep jutna, azaz nem
jönne létre semmifajta új társadalom. Ha
Hankissnak ez a jóslata beválna, akkor az azt
jelentené, hogy a kádárista kommunizmus
utolsó évtizedének meghosszabbításával ál
lunk szemben. Ha viszont csak arról van szó,
hogy a volt kommunista vezetés tagjai egy ré
szének sikerül átmentenie m agát az új társa
dalomba, s képes lesz ott is az elithez (most
már tényleg valamifajta elithez) tartozni, ak
kor lesz egy új burzsoáziánk, melynek tagjai
részben a volt kommunista vezető rétegből
regrutálódtak. Egyesek a fekete Mercedesből
ülnek át a pirosba. S valóban, ki bánja ezt, ha
egy működőképes társadalom jö n létre? Nem
hiszem, hogy a burzsoázia bárhol és bármikor
Grál-lovagokból regrutálódott volna. De mi
értelme van a kommunista elit és a vállalko
zók nagykoalíciójáról beszélni?
Nem hinném, hogy a társadalomelmélet
köteles jóslással foglalkozni. De végül is miért
ne tegye ezt a társadalomtudós, ha éppen van
hozzá kedve? Csakhogy egy bármennyire is
komolyan vehető jóslat mögött komolyan ve
hető társadalomértelmezésnek kell állnia. A
kommunizmusnak a KELET-EURÓPAI ALTERNA
TÍVÁK-ban adott értelmezése azonban nem ve
hető komolyan.
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Egy helyütt Hankiss a következőket írja:
„[...] az uralkodó elit nem volt képes arra, nem volt
elég bölcsessége és bátorsága ahhoz, vagy külső, illet
ve belső tényezők meggátolták abban, hogy a társa
dalmat ténylegesenfelszabadítsa. Csak arra volt ké
pes, vagy csak arra volt hajlandó, hogy liberalizál
ja". (79. o.) A kommunista elit, am ely bölcsesség vagy bátorság híján, netán akadályoztatás
m iatt nem szabadítja fel a társadalmat! Hogy
az ördögbe tehette volna ezt a szegény, ami
kor elit volta pusztán abban állott, hogy egy
nem szabad társadalom felett uralkodik? Ha a
szerző könyve végének m egírásakor átnézte
volna annak elejét, maga is m egérthette vol
na ezt. Ki tudja, miért nem tette?
Vajda Mihály

SZÍVEM DOBOG, KARÓRÁM
KETYEG
Egy Csukás-vers és környéke
Csukás István: Metszet az Időből, Szárszó, nyár
Szépirodalmi, 1989. 102 oldal, 38 Ft
Kétszer négy sor a vers. Címe és kezdősora
ugyanaz.
Szívem dobog, karórám ketyeg,
így mérjük tiktakkolva az időt,
szívemet az Isten, órámat én húztam fel,
most füleljük, hogy melyikjár le előbbl
Bátran dobolunk az úri csöndbe,
az se baj, ha onnan nemjön vissza szó,
hadonászik körülöttünk meggyfa-, almaág,
felhúzva a vüág: mennyi nagy és kismutató.
Az egész verset átható szinkópák kérdése
ket dobolnak.
Mérjükl Hányául Hárman. (A szív, a karóra
és a költő.)
Füleljük? Hányául Ketten. (Isten és a költő.)
Az ilyen szerepváltások sikeres eszközei a
feszültség fokozásának. Itt például az Isten
megjelenését, a teofániát jelzik. Ki vannak
osztva a szerepek: a szív az Isten illeté

kességébe tartozik, a karóra a költőébe. De eb
ből az evidenciából újabb bonyodalmak tá
madnak.
Hogy kerül ide Isten?
Abból, hogy egyszer, valamikor, a költő
születésekor mozgásba lendítette (sőt: megal
kotta) ezt a precíziós szerkezetet, még nem kö
vetkezik mostani itdéte. Nem következik a fe
szült fülelés sem, kettesben Istennel. Valami
halálos veszedelem kísért kibontatlanul, kimondadanul.
A szív rendetlen ketyegéséből következtet
ve infarktus lehet a diagnózis. (Az orvosi
nyelvben a szív megállása a szinkópa.)
Az is beleértendő a helyzetbe, hogy a két
féle fölhúzás között nagy a különbség. A kar
órát m indennap föl kell húzni. (Nota bene:
hagyományos ez a versbeli óra, nem kvarcra
jár, sem önm agát felhúzó szerkezetre.) A szív
egyszer indul meg, s egyszer áll meg. Végleg.
Amire ők ketten fülelnek, azt a kórházi fo
lyosón szokták kérdezni, suttogva, az aggódó
hozzátartozók: „Megéri-e szegény a reggelt?”
Vagyis a karóra legközelebbi fölhúzását.
Tehát a két fülelőnek azonos a tétje? A túl
élésre drukkolnak mindketten? Talán. Mert
van másik Isten is, a könyörtelen, aki mint
lámpaoltogató, szívmegállító végzi hivatását,
eleve elrendelt terv szerint.
Nem vittem-e túlzásba a rákérdezést, a vers
rétegeinek lehántását? Tőle magától vettem
ehhez a bátorságot, aki így kezdi az erre kö
vetkező versét:
És az Isten szívét ki húzta fel,
s mi lesz, ha egyszer az övé is lejári
Ilyesféle módon folytatja a bogozgatást a
harmadik versben is, hármas kis ciklussá fej
lesztve egyetlen gondolatot.
A második versszak páros tiszteletadás: Jó 
zsef Atülának és Arany Jánosnak.
Úri csönd —annyira szereti ezt Csukás, hogy
háromszorosan beleépítette verseibe. (Lehet,
hogy még ennél is többszörösen, csak én nem
vettem észre.)
Az önpusztUás reménye,
mely semmit sem kér cserébe,
az úri csöndhez elérve
a hasonlóság reménye

Litánia J. A.-ért
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...mert hidegjön, mélyhűtött úri csend,
Isten lehellete sem lesz elég,
hogy mégegyszer újra felmelegítsen...
E lfüstöltem

ö t v e n nyarat

A harmadik csend itt van a mi versünkben-.
Bátran dobolunk az úri csöndben...
Az űrélményre akár tízet is idézhetnék Jó 
zsef Attilától, de most itt csak egyet. Azt, ame
lyikhez megint Csukás csatlakozik.
József Attila:
Úr a lelkem. Az anyához,
a nagy űrhöz szállna fönt.
Csukás István:
Szoknyádat bontják, testedhez felajzott
férfiak verődnek,
kábultan úszunk az áhított,
a világnagy ölbe...
Isten és Csukás kozmikus duója makacs hí
vójel. Hajói értem, nem valakihez szól, hanem
bárkihez. Válasz nem érkezik rá, de sebaj, hi
szen megvan már a korrekt teologikus befeje
zés: Isten mindenhatósága. Ö az, aki a világot,
ezt az egészet mozgásba lendítette. Fölhúzta.
Itt érkezünk el Arany Jánoshoz, MAGÁNY
BAN című verséhez, amelyet ugye nem kell föl
fedezni.
Vajúdni meddig tart még e világnak?
Sors! óraműved oly irtóztató:
Hallom kerekid, amint egybevágnak;
De nincs azokhoz számlap, mutató.
Ezt a rémálmot, a mutatótlan órák világát
Ingmar Bergman is kitalálta, s ábrázolta A NAP
VÉGE című filmjében.
Csukás a fordítottját próbálja ki: azt a vilá
got, amely csupa mutató. Van neki egy boldog
kis birodalma, egy kertnyi űr, Balatonszárszón.
Ez az a felhúzott világ. Fáinak rengeteg ága pe
dig csupa nagy- és kismutató.
De ki hagyatkozik ilyen ágas-bogas szöve
vényre, ha tudni akarja, mennyi az idő? Hi
szen mint Kosztolányinál, olykor Csukáséknál is összevissza vernek a máskor legponto
sabb órák is.
„Megbolondult az idő, / az óramutatók veszettül
összevissza forognak?”- kérdezi egy barátjának
küldött versében.
Szárszó nemcsak boldog kert. Vasútja ön

vesztőhely lett József Attila óta. Csukásék há
romszemélyes birodalmában is (ember, aszszony, kutya) kísértetek főzik olykor a gulyást.
„Az volt a szörnyű: fiatal költőnek lenni" - em 
lékezik vissza. Elhinném neki, meg a versei
nek, akkor is, ha nem láttam volna közelről a
küszködéseit. De neki fél pálya előnyt adott a
sors a kortársaihoz képest.
Mert a fiatalokat nem a nyomorgás nyo
masztja legjobban, hanem a kívül maradás, a
kirekesztettség érzete. Az a bizonyos homály,
amelyből ki kellett küzdenie magát és nevét
egy Berzsenyinek is. Amit megszenvedett a
döntésre váró Arany: befogadják-e a Nánási
szenátor által támogatott műintézetbe székto
logató segédszínésznek: „Hol már a puszta
benrdét megaláz / Ez ám a csúfos, kínos lámpaláz. "
Csukás belül született azokon a falakon,
amiket mások bevehetetlen erődként roha
moznak ifjúkorukban.
Mint békéstarhosi növendék nemcsak a ze
nében és a költészetben szerzett biztos tudást,
hanem beltag is lehetett az értelmetlenül el
pusztított intézet legendakörében. Czibor Já 
nosnak köszönhette beavatottságát irodalmi
élet és irodalmi halál rejtelmeibe. A tévé bo
szorkánykonyhájából idejében meglépett,
váltságdíjul hagyva halhatatlan tévéfigurák
ékes sorát, Süsütől Pom-pomig.
Dupla életműve jogán lehet most boldog
kettős birtokos: a budai Szépvölgyi úton és
Szárszón. De ez a boldogság - láttuk - korlá
tozottabb, mint a szuverenitás egy katonai szö
vetségben.
Erre megy ki a SZOMORÚ, BOLDOG DAL is,
az Ilona-vers bűvös sorainak visszaéneklése:
szomorú, boldog dal
bánat és vigalom
6, a szív kelletne,
ó, a csont dallama,
még az is, még az is,
csak rólunk vallatta,
pedig már ami szól,
gégerák-furulya,
átmetszett gégefő
felhörgő sipolya,
képzelgünk, pedig hát
aki volt, nincs soha
Vargha Balázs

710 • Figyelő

SZÉLÁRNYÉKBAN
(HARMADKOR ANTOLÓGIA,
1989)
A Harmadkor melléklete
Szerkesztette Szántó István
271 oldal, 55 Ft
„ÉN, ÉN, az irodalomember, aki ettől fantom.”
(Darvasi László: Horger Antal Párizsban)
1
T ö b b m i n t k é t é v e z re d e im m á r , h o g y a szír
s z ü le té s ű g ö rö g e p ig r a m m a k ö ltő , M eleagro s z , ö n n ö n szó ra k o z ta tá sá ra é s g y ö n y ö rű s é 
g é r e lé tre h o z ta m ag a s z e rk e s z te tte SZTEPHANOSZ-át (KOSZORÚ), a b iz á n c i é s az ú jk o ri a n 
to ló g iá k fo rm ai ősét, m e ly f o r m a a z u tá n - m ás
f ilo ló g ia i p e rv e rz ió k k a l e g y e te m b e n - p éld ás
k a r r i e r t fu to tt b e az e lm ú lt m á s fé l évszázad
a la tt. N e m tu d ju k , csak s e jth e tjü k , h o g y M ele a g r o s z szám ára b iz o n y n e m k is ö r ö m e t o k o 
z o tt e g y ü tt látni saját m ű v e it a g ö r ö g költészet
„k lassz ik u sa ié v a l”, á m a z t p o n to s a n tu d ju k s
é r z é k e ljü k , h o g y az u tó b b i id ő b e n m a g y a r iro 
d a lm i a n to ló g iá k a t - n e m sz á m ítv a a re tro s 
p e k tí v ir o d a lo m tö rté n e ti v á lo g a tá s o k a t e g y á lta lá n n e m ö rö m o lv a s g a tn i, ső t in k á b b
n y ű g é s te h e r, hiszen a m a g u k a t e g y ü v é ta rto 
z ó n a k v é lő író k , k ö ltő k , k ritik u s o k e fe m e r
s z ö v e ts é g e ö n b iz a lo m tó l d u z z a d ó e lh iv a to tt
s á g t u d a tá t n ag y o n ritk á n ig a z o lja v alam i m a 
r a d a n d ó v a l, m ár am i a s z ö v e g e k co llectiv u m j e l l e g é t illeti. P ed ig a k ik ö n s z á n tu k b ó l vagy
e g y fa jta ad m in isz tra tív a k a r a tn a k e n g e d e l
m e s k e d v e együtt je le n n e k m e g —ú j fe n t csak az
e tim o ló g ia k ín álta le h e tő s é g n é l m a ra d v a p u s z tá n a d ek o ra tiv itá s é r t e lm é b e n a lk o tn a k
te lje s s é g e t, a m ik é n t e r r e az anthologia = „vi
r á g c s o k o r ” é rte lm e is u ta l. M i s e m sz ö rn y ű b b
u g y a n is , m in t a m ik o r k ü lö n b ö z ő r e n d ű s ra n 
g ú s z e rz ő k ugyanúgy és ugyanarról b eszéln ek ;
a k á r m ű v észi, a k á r p e d ig id e o ló g ia i m e g fo n 
to lá s b ó l teszik is ezt. A j ó a n to ló g ia m e g e lé g 
szik a v irá g c so k o r n e m tú l m é ly é rte lm ű , d e 
k o r a tív p o m p ájá v a l, sz a k ít az u n is o n ó b a n v a
ló m e g sz ó la lá s le h e tő sé g é v e l, s rá b ízza m ag át
a r é s z e k ö n e re jé re : a k á r v a la m ifé le „filozófiai”

megfontolásból, akár pedig azért, mert egy
szerűen irtózik a jól formált „egésztől”.
Ami az utóbb említett kritériumot illeti, a
Szántó István szerkesztette antológia több ok
ból is megfelel a dekorativitás kívánalmának
és az unisono elvetéséből fakadó heterogeneitás igényének. Részint azért, m ert a váloga
tásban szereplő szépíróknak és esszéistáknak
valóban édeskevés közük van egymáshoz - le
számítva azt az adminisztratív tényt, hogy egy
kor valamennyien a szegedi egyetem irodal
mi folyóiratában, a Harmadkorban tették köz
zé műveiket -, részint pedig azért, mert jó néhányan csak nolens volens választottak
klasszifikálhataüan írásaik megjelentetéséhez
éppen egy irodalmi folyóiratot, ők maguk
ugyanis egyáltalában nem irodalmárok. Para
dox módon mégis, az antológiában olvasható
írások fősodra magával ragadja ezeket a mű
veket, s a válogatás agyafúrt jellegéből - az
egy-egy kiragadott metafora vagy mondattör
melék köré csoportosított kötetblokkok alkal
mazásából - fakadóan, homogén háttérként
rajzolódik ki az a szellemi aura, amely a mot
tóban megidézett „irodalomember" otthonos ré
giója. A költők és az esszéisták zöme egyfajta
„életérzésként”, materia prímaként kezeli az
irodalmat, a legritkább esetben reflektál rá kí
vülről, kultúrtörténeti, nyelvészeti vagy filo
zófiai alapon; a szerzők szinte mindenestül be
lül vannak a literatúra körén. Hivatkozások,
idézetek, utalások kusza szövevénye hálózza
be a szövegeket, s hogy ez miért van így, arra
vonatkozóan - ideológia gyanánt - egy egé
szen pompás tanulmányra lelhet a figyelmes
olvasó (Szilasi László: A PÁRBESZÉD KUDARCAI),
amely - nyilván véletlenül —hitelesíteni lát
szik az elmondottakat.
Az ugyanazon a körön belüli örvénylő
mozgás, amely állandó isméüések formájában
kitapintható feszültséget kölcsönöz az antoló
gia egészének, viszont már aligha lehet a vélet
len műve. A hivatkozások, szétszórt szöveghe
lyek, mint valami ottfelejtett tárgyak, amelye
kért eddig senkinek sem jutott eszébe vissza
m enni - ennek a körbejárható irodalmi tájnak
néha szakrális, néha megbotránkoztató em
lékművei. Ebben az elképzelt tájban heverő
képletes tárgyak voltaképpen tradíciópótlé
kok; ásatag maradványként, fossiliaként tűn
nek föl, de merőben álságos módon, hiszen
az, amelynek a residuumait szemléljük, a kö-
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tét szerzői számára - valószínűleg - sohasem
létezett. Eljátszva a kiadvány három alcímével:
Költészet a romok között, Kísérlet elégiára, Desunt
cetera, tudatos gesztus formájában is nyilván
való, hogy a désuni bűvkörében a dolgok el
sődlegesen önnön hiányuk révén hatnak.
2
A hiány természetszerűleg adódhatna abból
is, hogy az apokrif Ezdrás-apokalipszistől Ibükosz halálának legendáján át Hamvas Béláig
az érintett kultúrhistóriai anyag túlságosan is
átfoghataüan a rövid, pusztán néhány oldalas
esszéforma számára, ez azonban nevetséges
magyarázat lenne, amely éppen az esszéírás
tradícióját diszkreditálná; itt azonban a tradí
ció majdnem teljes diszkreditálásáról van szó.
Mindenesetre a kötet első blokkjának címadó
ja, Horkay Horcher Ferenc Milosz-tanulmánya (KÖLTÉSZET A ROMOK KÖZÖTT) mélysé
gesen megtévesztő lehet; Milosznál termé
szetesen igen, az ismertetendő antológiában
nincsenek romok. Néhány elszólás található a
ruinák helyén; mindenekelőtt az a Simone
Weil-idézet, amely így szól: „Honnét fog köze
ledni hozzánk a megváltás, akik megmérgeztük és el
pusztítottuk az egész Földgolyót T Csak a múlt felöl,
ha szeretjük." (57-58. o.) Ennek a sokértelmű
múltnak azonban csak néhány metaforába
gyömöszölt torzképe fedezhető föl az „iroda
lomember" metafora árnyékában.
Az elmúlt évtizedek során nálunk is elbur
jánzott „történeti parafrazeológia”, pusztán a
metaforák körmozgásaként érzékeltetett „tör
ténelem” egy s némely vonatkozásai ebben a
kötetben is nyomot hagynak ugyan, de ezek
a nyomok nem igazán jellemzők. Az egymás
nak címzett versajánlások, hommage-ok, vala
mint a teljesen szubjektíve feldolgozott „szere
tett múlt” igazából a nemrég horizontján jelen
nek meg, s ez a nemrég olyan vékonyka jégré
tegként fogható föl a hagyomány mint meg
tartó fundamentum helyén, amely csak a nap
sütés ellenében, árnyékban őrizhető meg. Az
árnyékot, pláne a saját árnyékát viszont nehe
zen lépheti át az ember, éppen ezért a szerzők
nagy többsége a múltszeretetét, időtől függet
lenül egy egészen más, szívesen alkalmazott
intim közelség szerepével helyettesíti. Takáts Jó
zsef tanulmányának szóhasználatával, ponto
sabban - mert közvetlenül létrehozott kifeje

zéseket ebben a kötetben alig lehet találni Takáts Tandoritól kölcsönzött kifejezésével él
ve: a „túlközelség", a választott tárggyal kialakí
tott intim viszony az, amely az esszéírók több
ségénél akár a filológia, akár pedig a filozófia
megszokott disztinktív szemléletével ellenté
tes megközelítésmódot alakít ki. Lírai esszé
vagy m indenáron való aktualizálás, lehetne
mondani az ilyen típusú megnyilatkozások ol
vastán, ám ezekben az esszékben - ehhez ké
pest —feltűnően nagy szerep ju t az elhallgatás
nak. Ez az a módszer, amelyben a szerzők te
kintélyes hányada feltűnően érettnek mutat
kozik, mintegy cáfolandó az aktualitásra vo
natkozó kérdésfeltevés érvényét. A hártyavé
konynak nevezett tradíció és a képlékeny je 
len bizonytalanságaiból fakadóan az extenzív,
vagyis az utalásokra, hivatkozásokra építő lo
gika az aktualizálással nem is tudna mit kezde
ni. E logika ugyanis, ha a számára lehetséges
két út bármelyikét járja is be, éppen a hagyo
mány végsőkig lerövidített léptéke miatt, el
veszíti azt a plusz egy dimenziót, amely az ak
tualizálásnak elengedhetetlen feltétele.
A két űt közül az első - a kényelmesebbik egyfajta mozduladan szemlélői-kritikai pozí
ciótjelent, amely bevárja a történendők avagy
az elbeszélendők közeledtét, s mindeközben
megpróbálja számtalanszor újraírni azt, amit
lát, érez, gondol; tevékenységének eredm é
nyét a múló idő pusztító vagy egyszerűen le
csupaszító művének látszatával övezve. A má
sik viszont tevékenyen gyűjti maga köré saját
jának vélt jelene apró jelzéseit, tárgyait; ők
ugyanis valamilyen módon mindig együtt van
nak. Mind a két megoldásra található példa az
antológiában. Az elsőre talán Csuhái István A
MEGSZÓLÍTHATÓ MACSKA című írása, ahol K.
(azaz Franz Kafka) néhány levelejelenti a filo
lógiai kiindulópontot, s amelynek gunyoros
utolsó mondata -„Ilyen az idő, majdnem mindent
eltöröl" - akár mottója is lehetne az említettem
ki- vagy bevárásos taktikának. A másik, az
előbbivel ellentétes példa Hévízi Ottó MÉG ÉS
MÉGSEM című esszéje —Ezdrás apokrif apoka
lipsziséről. E sajátos - és ha létezik egyáltalán
ilyesmi, akkor a „kierkegaard-i filozofálás ha
gyományába” illeszkedő - olvasat, a bűn-, il
letve üdvtörténet egy csekélyke szeletét sze
mélyes agónként kezelve, teljességgel diszkrét
viszonyt alakít ki —jobb szó híján - „tárgyával”;
magyarán mondva, s a szó újkori hagyomá
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nyát követve: filozofál. E kötet szerzői közül
talán Hévízi az, aki a legtávolabb esik a Darvasi-versből kiemelt sor mondandójától, az „iro
dalomember"-t&\. Néhány egészen egyéni ötle
te: az Ú r részéről a teremtett világ visszavoná
sa a végítéletkor, a diabolus absconditus, a rej
tőzködő Sátán „életterének” megszüntetését
jelen ti egyben (mindenfajta apokaliptika
egyik kardinális kérdése ez), miáltal kettejük
harcának tétje „halálosan emberfölötti" [sic!]
(156. o.); vagy az önmagában „súlytalan" Te
rem tő, aki „rászorul" a vele perlekedő ember
re, az „idősúlyára" (erre az egyébként abszolút
szerencsétlen szójátékra, hiszen a z ú r egyik lé
nyegi megszólító-meghatározása a „Név dicsősége” [kabód ha-sém] a „név súlyát"jelenti ere
dendően!), hogy emberi vonásokat öltve „ha
lála” egyáltalán értelmezhető legyen.
Az „idő súlya" és a „költészet a romok között"
egym ást kiegészítő metaforái, a történelmen
átívelő rossz irodalmi vagy moralizáló megkö
zelítése, a szüntelenül növekedő m últ baljós
latú beállítása voltaképpen a m ár említett efe
m er léptékű hagyomány kérdését jáija körül.
Természetes ugyanakkor, hogy az állandóan
újraíródó - s ekként az irodalom körét önál
lóan szerveződő kultúrobjektumként elénk
állító — parafrázis, collage, apokrif történet
olyan területet foglal el és népesít be magá
nak, am ely az otthonosság képzetét kelti. Na
gyon fontos, és mind az esszéírókra, mind pe
dig a költőkre egyaránt jellemző törekvés, az
önálló „kultúrateremtésre” irányuló szándék.
Darvasi László POMPEI-ciklusától kezdve, Takáts Jó zsef Charles Simonds-, illetve Oraveczhivatkozásain át egészen Pongrácz Tibor ÜARvak K o r in t h o s z f ö l ö t t című esszéjéig. Túl
a nyilvánvaló filológiai vagy filozófiai érdek
lődésen, az iménti szándék egyfajta „lírai”
igénnyel is kiegészül, azzal, hogy a belakott te
rü let valódi vagy imaginárius tájjá rendeződ
jék; b en n e az alkotás stációja és a mű szöveg
szerűen összeférjen. Adott esetben ez a lehe
tőség tálcán kínálja önmagát, m int például
Károlyi Csaba Mándy-tanulmányát véve, vagy
Piszár Ágnes stilizált - Claude Lorrainre uta
ló —festői tája, amelyet Danilo Kis kertmotí
vum ának elemzése során alakít ki, illetőleg
Pongrácz Tibor imént citált írása esetében. Ez
utóbbi egyébként eltéveszthetetlen, mélyen
(német) romantikus gyökerű gondolkodásm ódot tükröz, amely Novalis, Caspar David

Friedrich, Hölderlin stb. közelségében érzi
otthon magát; de miután Pongrácz a kötet
egyeden par excellence rezignált szerzője, az
iménti megállapításon semmi csodálkozniva
ló nincs. Valószínű, hogy ez a túl sok apokrif
„csavarra” épülő esszé annak a jelzése is, hogy
a történeti parafrazeológiának nevezett jelen
ség mellett egy, a szabad átirat és a kortalan el
mélkedés mezsgyéjén álló esszétípus is a fel
színre tör, ráadásul anélkül, hogy okvetlenül
létező minták epigonja lenne. Persze, ez iga
zából megjósolhatatlan; m indenesetre annyi
bizonyos, hogy az imaginárius táj bűvölete
nem a históriai Nachlebennek, hanem az
apokrifek létrejöttének kedvez.
3
A már említett tény, hogy az antológia írásai
nak nagy része idézetekből, hivatkozásokból,
collage-szerűen összeillesztett szövegekből
áll, részben a magyar irodalomnak mint köz
veden élményanyagnak és szellemi anya
nyelvnek defenzív jellegét (a kifejezést Márton
Lászlótól veszem) domborítja ki: kényszerű
vagy erősen nárcisztikus (ön)hivatkozások, az
idézés szinte rituális formái és koreográfiája
szemlélhetők a kötet olvastán. Az eddig felso
rolt okokon kívül, vagyis az irodalomnak iro
dalommal való szemléleti lezárása és a hagyo
mányt mímelő önhivatkozások együttese mi
att, az „irodalomember” fantomjellege legin
kább és legfőképpen abban mutatkozik meg,
ami magának a szépírói matériának is legfőbb
vesztesége: a klasszikus értelm ű epika hiányá
ban, az elbeszélhető dolgok - horribile dictu:
a történet - eltűntében. Szilasi László Esterházy-tanulmánya szinte szimptomatikusán so
rolja elő az általam említett hiány okait és ere
dőit, természetesen a tárgya kínálta mikroklí
mában. Az idézés kényszere és az idézett szö
veg létformája, confessio és életgyónás - mint
a történet előfeltételei, végső soron az iroda
lom zárt körének felnyitását, pontosabban a
bezárulás előtü állapotát írják le. Az érdemes
szerző Esterházy TIZENNYOLC HATTYÚ já t veti
össze például Bethlen Kata emlékirataival,
amelyben a sok szörnyűség okán benne rejlik
ugyan a rémregény lehetősége, „Am ez eddig
nem volt észrevehető. Mert ő meghallgaltatott. Éle
te: történet". (178. o.) Erről van szó.
S innen, ebből a pozícióból szemlélve az
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idézetek és hivatkozások körforgása szükség
szerűen magán viseli a belletrisztika és a szalonfilozófia mindennemű otiumát, s mindazt,
ami e szó ambivalens jelentéséből fakad. Mert
az odúm jelenti ugyan az irodalommal való
foglalkozást s a literatúra fölötte nagy szeretetét, ám eredeti értelme mégsem ezt célozza,
hanem egyfajta restséget, amelyet én itt szen
velgésnek neveznék.
Az esszék erőteljes monológformája és a
versek egyénre szabott belterjes világa, kiegé
szülve számos kultúrtörténeti referenciával,
valamint a (blődlibe hajló) nyelvjátékok szöve
vényével, inkább a „virágcsokor” tarkaságá
val, semmint bódító illatával hat; a monologizáló szöveg nagyon is rászorul arra, hogy kül
ső támpontokat találjon; egymásnak üzennek
így a költők, s szubjektív megérzésekből faka
dó analógiákra támaszkodnak az esszéírók.
Óhatatlanul is az a benyomásom, mintha vala
mi nagyszabású d e fe n z ív stra té g ia bontakozna
ki itt az írások mélyáramában; vajon m iért, illetvemt ellen? Úgy tűnik, mintha az alkotás stáci
ójának megragadása s monomániás újraírása
inkább m o rá lis kérdésként kerülne terítékre,
mintsem filológiai, filozófiai magyarázat gya
nánt. Meglehet azonban, hogy ezen a téren is
fölösleges a csodálkozás; ha körülpillantunk
ama képletes ro m m ező n , amelyet a szerkesztő,
Szántó István leleménye szinte enigmatikus
gesztusként emelt az antológia egyik fő tájéko
zódási pontjává, akkor nem nehéz belátni,
hogy az a nyelvi, történeti mozaik, amely átfo
góan a collage-technikával jellemezhető, az
utóbbi idők egyik legfontosabb művészeti koin é ja, mindenki által ismert és beszélt nyelve.
Pro forma bizonyára nem, de az érintett
„mélyáramban” a dolgok és történetek szétdarabolása, majd újrateremtő összetapasztása
minden bizonnyal morális kérdés, amelyet
nem is olyan könnyű elhallgatni. A collageban ugyanis etimológiailag is benne rejlik va
lami, amit a modern időknek a hagyomány
szimbolikus terhétől óhajtott megszabadulása
éppen hogy elfedni igyekszik: az emlékezet új
módi státusa s az ebből eredő látszólagos súly
talansága. Az itt bizonyára bizarrnak tűnő újtestamentumi kifejezés - a bűnök összetapad
tak, és az égig érnek - rendkívül beszédes pél
da; valóban, az iméntiek értelmében a collage
a bűnök é s az em lékek felhalmozódása, a bűnös
em lékezet összetapadása. Ezt az összetapadást vi

szont nyelvjátékokkal, a hivatkozások circulus
vitiosusával elfedni nem lehet. Még egyszer: a
körülpillantás, amely a költészet „ ro m m ezejé n "
végighordozott tekintet végső benyomását sű
ríti egybe, nemcsak a már jelzett —tudatos
gesztussal vagy véledenül - otthagyott tárgya
kat látja, hanem azt is, amit a másik kötetalcím,
a „ d e su r tí cetera " я h ián y egyenrangúságának tu
datosításával próbál meg értelmezni. Ezek
ugyanis, mind egytől egyig, láthatók, csak
nem mindegy, hogy honnan szemléli őket az
ember. A paradigmákba illeszthető utalástípu
sok „összetapadása” éppen úgy telíti a képletes
rommezőt, mintazrgész ezernyi irányból meg
fogalmazható ideája.
Az előbbi telítettségre szolgáltat érdekes
példát Kurdi Fehér János VILLANYFŰRÉSZTE
LEP című esszéje, valamint KÍSÉRLET ELÉGIÁRA
című verse. Az előbbi Rilke- és a Rilke-„utánérző” Wim Wenders-referenciák mellett W. F.
Otto-, Carnap- stb. töredékekből vagy még
inkább: szilánkokból áll össze, az utóbbi pedig
- ugyancsak montázstechnikával - T. S. Eliot-,
Mallarmé-, Rilke-szöveghelyeket ötvöz a vers
író saját Rilke-utánérzésével. Természetes,
hogy ilyen megoldást már szép számmal látott
a világ, de esszé és versjelzett egymásrautaltsá
ga, kimondott utalások és elhallgatással érzé
keltetett dolgok olyan szoros összetapadást
hoznak létre, hogy ebből a mozdulatlan telí
tettségből szinte képtelenség kiszabadulni.
Megkímélve „vá g ytó l és em léktől" (Szíjj Fe
renc A NAPLÓHÓS MONOLÓGJA című verséből
kiemelt fél sor), ugyanakkor pedig nem ki
szolgáltatva dokumentumoknak, bizonytalan
emlékezetnek (Csuhái István idézett esszéjét
parafrazeálva), az akkurátus pontossággal
szerkesztett versek, valamint az egyfajta kilú
gozott frazeológiával „szövegként” kezelt iro
dalmi művek olyan átfogó textussá olvadnak
össze, amely az „irodalom em ber" -1, az alkotás
stációját, a művet, mindent az egyazon utalás
rendszernek alávetett enigmatikus olvasmány
kiszakíthatadan részévé teszi. Olyasmiről van
szó tehát, ami a legkülönfélébb civilizációk
történetéből már oly igen ismerős: a recen
zens kedvenc idézetlelőhelyéből, Darvasi ver
seiből vett példával: „ ...a z itt-le n n i f o ly ta th a ta tla n k é z ir a t” (Am ib ő l o l v a sh a tn i ). Vagyis a
mozdulatlan, fülledt „irodalomnak köre”,
Varró, Ficino vagy a barokk allegorézis nyel
vén egyaránt beszél. Ám az enigmatikus káp-
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rázat mutatós volta ellenére, a saját, az össze
téveszthetetlenül saját nyelv hiánya már alig
ha sorolható a többször is megcsodált alcím, a
„desunt cetera” érvényességi körébe.

4
A megszólalás ünnepiként kezelt pillanatához
méltóan, egy egészen termékeny szókultusz
körvonalai is kibontakoznak az antológia egy
séges szövegként olvasott lapjain. A kötet il
lusztris szerkesztője mind az itt közölt, szonett
ről szóló, mind pedig az antológiából kima
radt CENTO című kisesszéjében a nyelv önte
remtő erejéről beszél; az utóbbi írás tanúsága
szerint: „Mi a cento igazi aktualitása? Megmon
dom: a gesztus. A szónak önálló léttel való felruhá
zása. És határtalan tisztelete." (F iatal ír ó k
KÖNYVE, Holnap, 1989. 17. o.) Ez a „határtalan
tisztelet" az (poén-e avagy kinyilatkoztatás?),
amely jobbról is, balról is megtámogatja a
vegytiszta irodalom ideáját, s amely - monomániákusan Darvasit idézve - olyan pillanat
eljövetelére vár, ahol „...a költészet helyettesíti az
irodalomtörténetet" (H o r g e r A n t a l PÁRIZSBAN).
Szántó és Darvasi legszebb eszkhatologikus
ábrándja viszont csak akkor vehető komolyan,
ha kellő öniróniával fogalmazódik meg, s sze
repet kap benne az önirónia (határtalan) tisz
telete.
Akad a kötetben olyan tanulmány is, amely
a költészet primordiális nyelvét próbálja meg
visszahelyezni jogaiba, s a népszerű hamanni
koncepciónak megfelelően a költészetet
ősibbnek feltételezi, mint a hétköznapi, nem
szakrális megnyilatkozást. Kiss Lászlónak
Szőcs Géza verseit elemző írása, A SZÉLNEK
e r e s z t e t t b á b u , ilyen. „Költészete restauráció, a
nyelv visszahelyezése eredetifunkciójába, a nyelvnek
ismét eredeti módon való használata" - olvasható
(182. o.), majd pedig: ,Metaforáit olyan termé
szetből meríti, amely még ősi megnevezéseket hor
doz. .. Olyan archaikus természetből, ahol nincs idő. ”
(183. o.) Nem tudom ugyan, hogy milyen az
a természet, ahol „nincs idő", de azt sejtem,
hogy a mai magyar líra egyik legjelentősebb
egyéniségéről íródott tanulmány szerzője so
kat m erít abból a szellemi kútfőből, amelyet
Bretter György kolozsvári működése, illetve
tanítványi köre fémjelez. Mindenesetre ez a
megközelítésmód alkalmasnak tűnik arra,
hogy a vizsgált tárgy és az alkalmazott mód

szer valamiféle szellemtörténeti topográfia
keretein belül egymásra találjon.
Kiss esetében a feloldásra váró rejtvényt a
költészet ősködökbe vesző forrásvidéke je
lenti, ám ez az elvárás - schilleri értelemben
- igazán „naiv”-nak tűnik ahhoz képest,
ahogy esszéista kollégái a rejtvényt, az enig
mát kezelik. Szilasi bőven dicsért tanulmánya
jelenti itt is az alaphangot, miszerint e világ
ban „kevés a titok", ám ez a szemlélet, adott
esetben, könnyen és gyorsan a visszájára-for
dul, miként például Podmaniczky Szilárd A
FUTÓBOLOND KARABÉLYA című írásában, ahol
a mindenki szeme láttára zajló, a Nagy
Misszió folytatta tevékenységre, úgymond,
„sohasem derülhet fény". Bár itt „szépirodalmi”
jellegű szövegről van szó, jól látható, hogy e
ütokzatos értelmű tevékenység varázsa az ér
telmezők egy részét is megérinti; néhányan
kifejezetten törekednek arra, hogy rejtelmes
utalásaik csak a bennfentesek számára legye
nek érthetők. Miért? Nem tudom. Vagy le
het, hogy Szilasi apophtegmája —„kevés a ti
tok" - mégsem helytálló?
5
Tanulmányában Takáts József, érzékenyen
reagálva az elmúlt évtized magyar kritikai iro
dalmának alantas állapotára, hős és énekm on
dó kölcsönös vállveregetéseire, elősorolja sa
ját műítészkedvenceit, bizonyos értelem ben
azt a hajszálvékony hagyományréteget jelké
pezendő, amelyről már beszéltem. M inden ki
fogásom ellenére is a szélesebb olvasói nyilvá
nosságot érdemlő HARMADKOR A N T O LÓ G IA
legalább fél tucat olyan fiatalembert vonultat
fel (nem, nem nemzedéket!), akik feltehetően
számottevő egyéniségei lesznek ennek a m ű
fajnak. Az is valószínű, hogy jó néhányan túl
lépnek majd az irodalom belterjes világán, az
„irodalomember’’pozícióján. E reményteljes vá
rakozás mellett is úgy tűnik azonban, hogy az
antológia —mint „virágcsokor”, különnem ű
írások, műfajok tarka együttese —csak speciá
lis, kedvező körülmények között mutatkozhat
előnyösen. Klasszicizáló múltperspektíva, az
utalásokat és a hivatkozásokat összefogó kon
textus nélkül, semminemű légvonat ártalma
inak ki nem téve, azaz: szélámyékban.
Rugási Gyula
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AZ AVANTGÁRDTÓL AZ
EMLÉKMŰIG
Jovánovics György 1956-os emlékműterve
Hiba volna, ha „az avantgárdtól az emlékműig” jelzetű út, amely oly megvilágító erejű as
pektusnak kínálkozik Jovánovics György szo
borpályázatának a bemutatására, bárkit is
megtévesztene. Hiszen nem értékítélet rejlik
ebben a szokatlanságra rávilágító „pályakép
sablonban”, hanem egy művészi személyiség
szellemi útjának sorsszerűsége. Vagy ha úgy
tetszik, az alkotói invenció, a belsó etikai elkö
telezettség és a történelem egymást meghatá
rozó és egyben egymást átvilágító hármassá
gában összefutó végzet. Nem mintha ez a hár
masság m inden műalkotásban, minden pálya
képben, minden életútban jelen lenne, és fő
képpen nem ilyen kitapintható, eleven teljes
ségben, megfellebbezhetetlen, kikezdhetet
len érvénnyel. De Jovánovics György eseté
ben éppen erről van szó, az ő szobrászaidban
éppen ez történik, mégpedig avantgárd elő
történet, avantgárd múlt után, sőt azt mond
hatjuk, hogy egy majdhogynem töretlenül
avantgárd jelenben. Ezen a szellemi kalan
dokban bővelkedő és a legfondorlatosabb kí
sérletekben kifogyhatatlan pályán mintha
egyéb sem történt volna, mint a hagyományos
értelemben vett szobrászatnak a legkülönfé
lébb trükkökkel, manőverekkel, ideákkal és
illúziókkal való bomlasztása valami határta
lanná tágított szabadság jegyében. Ebben a
szabadságban bármi megeshetett, ami a köz
felfogás értelmében „szobrászatellenes” volt.
És nemcsak annak a jelképesnek minősíthető
állításnak az értelmében, amely magától Jovánovicstól származik, aki 1980-ban így nyilat
kozott egy rádióinterjúban: „Ha egy szob
rásznak nelalántán, és velem így volt, a Pont-Neufön átsétálva éppen egy épület tetszik, amiről azóta
megtudtam a Maigret-fúmekből, hogy az éppen a
bűnügyi rendőrség épülete, akkor ezt az épületet kell
megcsinálni szobornak", hanem ennél jóval szél
sőségesebb módon. Jovánovics kezdetben
ugyanis „kitalálta” a gipszöntvényt, amellyel
száműzte a mesterségbeli gyakorlatból a min
tázást. Ezzel az eljárással teljesen naturalista

formákat, eleinte emberi figurákat hozott lét
re, ám a formák naturalizmusát m eghazudto
ló tükörsima felületekkel, amelyeket egészen
az élettelenségig elidegenített. A belül üres
öntvények, amelyek egyetlen nézetre voltak
komponálva, tudatosan semmibe vették a
körplasztika követelményét, és a szobrászat
nagyon is materiális jelen valóságába becsem
pészték az irreálist, sőt az irracionálist. Ké
sőbb, amikor Jovánovics egy Liza Wiathrucknak elkeresztelt gipszöntvényéről, amely le
hunyt szemű női arcot „ábrázolt”, egy egész
sereg fényképfelvételt csinált a legkülönbö
zőbb megvilágítási hatások elanyagtalanító és
ragyogó fényözönében, nem kevesebb tör
tént, m int hogy a háromdimenziós szobrot be
olvasztotta a fotó papírjának síkjába. így ezt a
tünékeny, inkább már csak virtuálisan létező
szobrot takoilisan leheteüen lett volna érzékel
ni; anyaga és közege a fény lett, testi kiterje
dése pedig két dimenzióra redukálódott.
Nyilvánvaló, hogy ebben a szobrászatban a
képzelet megidéző, evokatív, olykor mágikus
ereje hatalmasabb volt minden olyan ambíci
ónál, amely a kivitelezés esetleg nagyon is att
raktív megvalósulásával a kézzelfogható mű
vet eredményezte volna. De a valóságosan
nem létező, virtuális szoborban végül maga a
szobrászat is kihuny, elenyészik teljesen, és vé
gül is nem lehet egyéb, mint ami: egy ad ab
surdum hajtott művészi gondolat, amely filozófiailag is végpontba torkollik. Jovánovics
ezen a végponton a Semmit érintette meg,
maga elé vetítve nemcsak a szobrászat, hanem
saját alkotó lénye önfelszámolásának képze
tét, illetve vízióját is, és innen azután visszafor
dult. Ettől kezdve gipszreliefeket készített,
amelyek során végtelenné növesztette a síkot,
s ezzel szobrászata hosszú időre csaknem tel
jesen visszahúzódott a két dimenzióba. De a
gazdag faktúrájú felületek érzékeny mintáza
ta, leheletnyi domborzata az őket súroló, ol
dalirányú fényben egyszerre tudta az anyag
érzéki valóságát és az elanyagtalanító fényfo
lyamatban átlényegített sápadt gipsz éteri su
gárzását közvetíteni.
Nem kétséges azonban, hogy Jovánovics fi
nom intellektussal kialakított, ezoterikus
szobrászata - még ha nem volt is olyan talá
nyos, mint pályája első szakaszában - most
sem mutatott nagyobb hajlandóságot arra,
hogy a sokak művészete legyen. Igaz, a Szöul-
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ban felállított tizennégy m éter magas, áttört
konstrukciójú szobra a nemzetközi megmé
rettetéssel és a térben való elhelyezés lenyű
göző hatásával már feltételezte a befogadók
nagyobb rétegét, de Jovánovics műterme a
hazai pályán alig látszott többnek, mint egy
zárt és néma menedékhelynek.
Az, hogyjovánovics György az 1956-os for
radalm at megörökítendő emlékműpályáza
ton indult, és azt meg is nyerte, azt mutatja,
hogy tehetségének természetét, ezt a lázadó,
okvetetlenkedő, okoskodó, kétségekkel vívó
dó természetet egyrészt tökéletesen aláren
delte a feladatnak, másrészt pedig megtalálta
a m ódját annak, hogy teljes megfelelésbe hoz
za az em lékm ű történelmi, művészi, szakrális,
és ami az 6 esetében talán nehezebb lehetett,
társadalmi követelményeivel. Hiszen immár
pályájának vázlatos ismertetéséből tudjuk,
hogyha művészete „szobrászatellenes” volt,
annál inkább „emlékműellenesnek” is kellett
lennie, hiszen az avantgárd magatartástól mi
sem lehetett távolabb, m int az emlékmű „ab
ovo” akadémikus, konzervatív, halottas és
csaknem kötelezően patetikus műfaja, amely
nek elidegeníthetetlen tulajdonsága, hogy
k ö zé rth e tő . Csakhogy azóta azt is tudjuk, hogy
az 1956-os forradalom Jovánovics legbenső
ügye volt, s ha nem abból tudnánk is, hogy iz
zó szenvedéllyel nyilatkozott róla, nos, akkor
maga az emlékműterv egyébként is félreért
hetetlenül elmondja, illetve u g y a n e z t mondja
el. Leikéből lelkedzett műről van tehát szó, in
nen a kompozíció belső koherenciája, gondo
lati és formai következetessége, és innen az is,
hogy miközben tökéletesen megfelel egy em
lékmű funkciójának, és ebbe még a koncep
ció akár banálisnak is nevezhető szimbolikáját
is bele kell érteni, a remekművek bizton
ságával kerüli el a konvenciókat.
Az em lékm ű szíve, középpontja, lényege Jovánovics szerint - az a land art kompozíció,
amelynek homokja a 301-es parcella földjéből
van kiemelve, hogy a két m éter mélyen bele
süllyesztett hatszögű fekete gránithasáb, mely
csak pár centire áll ki a talajból, a kivégzettek
eltemetésének módját, magát a meggyalázott
gyászt fejezze ki. Bármilyen szép és puritán is
azonban ez a földbe vert fekete oszlop, az em
berek a tőle negyven m éterre elhelyezett
szobrászati és építészeti tagozatokból összefű
zött együttesben fogják majd a saját emlékmű

vüket felfedezni, ahová fehér mészkőlapok
ból kirakott út vezet, rajta a mártírok kőbe vé
sett nevei. A tulajdonképpeni emlékmű két
szintből áll. Alsó része egy kővárosszerű teme
tő, görög nevén nekropolisz. A két m éter ma
gas és szélesen elterpeszkedő, durva, rusztikus
kövekből álló együttes sziklasírhoz vagy szik
labarlanghoz hasonlatos, amelybe a látogató
bem ehet, és már a bejáratból ráláthat az egyik
kivégzett felkelő, Angyal István végakaratá
nak jegyében - „ n agy ru sztik u s k ő leg y en a n é v 
tele n csőcselék emléke" — a durva felületű, szinte
artikulálatlan sziklatömbre. A felső rész vagy
felső szint azután egy nagy fehér lemezzel le
fedi a rusztikus kövek temetőjét. Ezen van fel
állítva egy „gyolcsfehér lepellel” letakart hó
fehér „márványszarkofág”, mögötte pedig
egy ugyancsak hófehér oszlop, majdhogynem
torony, amely hatalmas hengerből „nő ki”. A
hasáb alakú emlékoszlop felülete Jovánovics
gipszreliefjeinek textúrájára emlékeztet; geo
m etrikus mintázatú domborművek mozgat
ják meg a felületét. A gipsz, illetve a márvány
képzetét keltő anyag valójában fehér cement;
ez a selymes, fénylő fehérség mintegy lekú
szik a szürke-tompavörös kővárosra, hogy szellemi és formai folyamatosságot teremtve —
a talapzathoz tartozó karcsú, sima hengeres
oszlopban öltsön testet újra.
Az alsó rész egyiptizáló formái, a felső szint
„etruszk” szarkofágja s a kettő csúcsban össze
futó együttese a toronnyal, mely képzeletben
piramissá egészíthető ki, több évezredes m ű
vészeti reminiszcenciákat idéz. Az ősi ikonog
ráfiái hagyományok olyan asszociációkat moz
gósítanak, amelyek valójában mindenkiből
előhívhatók; ez egyrészt megkönnyíti a mű ol
vashatóságát, és minden figurális elem nélkül
is megidézi a halál, a temetés és a gyász kép
zetét, másrészt pedig az aktuálisban kimúló
véges időt belecsúsztatja az örökkévalóba.
De az emlékmű többrétegű mondanivaló
ja és szuggesztív, már-már katartikus hatása
mégsem kizárólag a több évezredes formák
szimbolikáján és ikonográfiái sugallatán mú
lik. A m ű hatásának titka a két szint ellent
mondásosságából, feszültségéből és mégis tö
kéletes belső logikájából fakad. Míg a szikla
sírban Jovánovics nem tudott és nem is akart
kitérni Angyal István utolsó kívánságának sugalmazása elől, és emiatt művészi alkatával
merőben ellentétes formákban és anyagban
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kellett gondolkodnia, addig a felső részben
teljesen önmaga lehetett. Ez a kettősség azon
ban nem a két szint széthullását vagy diszhar
móniáját, hanem éppen ellenkezőleg: tökéle
tes egymásba épülését eredményezte. Az alsó
traktusban a földi lét gyötrelme, az ember
esendősége, múlandósága és szenvedése ölthetett testet, és a súlyos anyag durva tömbjei
és a köveknek az időjárástól megviselt lyuggatott, roncsolt felületei egyaránt ennek az e vi
lági megkínzottságnak az attribútumai. Ezzel
szemben a felső rész „közege” a maga patyo
latfehérségében és könnyű lebegésében,
amelynek légiességét a kissé megbillentett
szarkofág és az enyhén ferde torony labilitása
és súlytalansága is fokozza, emelkedetté és éte
rivé transzponálja a formákat. Ide is beépül
hát Jovánovics nagy találmánya, a materiális
dolgok elanyagtalanítása, és így a felső épít
mény az eget ostromló, szabálytalan, szinte
elevenen lélegző tornyával a megtisztulás él
ményét és a halálon is diadalmaskodó szelle
mi erők jelenlétét sejteti. Ritkán esik meg,
hogy egy szobor ennyit el tud mondani a kimondhataüanból.
Szabadi Judit

EXORCIZMUS. EGY REND
HAGYÓ MAGYARORSZÁGI
SZÍNIELŐADÁSRÓL
Hat szereplő szerzőt keres
A HAT SZEREPLŐ SZERZŐT KERES Pirandello ta

lán legismertebb, legtöbbet emlegetett darab
ja. Számos feldolgozása''közül a Pomázi Mun
katerápiás Gyógyintézet 1964-es amatőr elő
adását szeretném felidézni, amelyre egykori
nézői nagy élményként emlékeznek, s amely
a darab egy újfajta értelmezését teszi lehetővé.
A főszereplők - többnyire skizofrének - a
legintelligensebb betegek közül kerültek ki.
A szerepek és személyes sorsuk részleges pár
huzamai révén választották ki őket a rende
zők.
A darab cselekménye főleg a „szereplők”
családi, néhol beteges traumáiról, múltjuk,

történetük exorcisztikus újrateremtéséről, újraéléséről szól. Küzdelmük az előadás létre
jöttéért egy védekezési stratégia része, mene
külés a teljes bizonytalanság elől. Micsoda
egybeesés, hogy olyanok játsszák a szerepe
ket, akik személyiségükben az egészséges em
bereknél erőteljesebben hordozzák m últu
kat, megrázó élményeiket, a színpadi játék
életük fontos elemévé, az előkészületek meg
határozó eseménnyé válnak. A közös tevé
kenység a betegek egymás közötti kapcsolatá
ban mozgatórugó, összeköttetést jelent a gyó
gyító személyzettel és a külvilággal is.
A felkészülés, mint azt dr. Schenker László
pszichológus, az előadás egyik rendezője el
mondta, körülbelül egy évet igényelt. A pró
bákon az orvosok, a pszichológusok, az ápo
lók és a többi beteg mellett, akik alkalman
ként bele is folytak a rendezésbe, egészséges
emberek is részt vettek, pl. festő, jelmez- és
díszlettervező, zeneszerző.
A „szereplők” tragédiája szinte minden, a
polgári családdal kapcsolatos konfliktust
érint: az összetartó-széthúzó erőket, a tabukat,
a szexuális zavarokat (incesztust), a házastársi
hűséget-hűdenséget, a törvénytelen gyerek
kérdését, a szülő és a gyermekek közötti kap
csolatot, a gyermeki engedelmességet, az
anyagi biztonságot stb.
Nem véletlen a „szereplők” elnevezése;
apa, anya, fiú, mostohalány, kisfiú, kislány:
családi funkcióikban ismerjük meg őket, s ép
pen ez a családi szerep az, amelynek egyikük
sem képes eleget tenni. („Igazi” nevét csak az
anyának s a kislánynak tudjuk meg.) Funkció
ik működési zavaraiból következik a család
felbomlása.
A „szereplők” figurája meglehetősen beha
tárolt, bizonyos érzések, tulajdonságok meg
testesítői. A szerzői utasítás szerint különleges
álarcot kellene viselniük, hogy „az egyes mester
ségesen előállított figurák változhalatlan, rögesz
meszerű alapérzése kifejezésre jusson, tehát az apá
ban a lelkiismeret-furdalás, a mostohalányban a
bosszúállás, a fiúban a megvetés, az anyában afáj
dalom". A „szereplők” bábfigurajellege, me
revsége közel állhat a betegek fixációihoz, sze
mélyiségéhez is.
Az anyát egy olyan ápolt alakította, akit csa
ládja kizárt magából, s nem térhetett haza hoz
zá, mivel rögtön visszavitték a kórházba. A da
rabban az anya nem anya, hiszen fiát elveszik
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tőle, leányát nem tudja megvédeni a prostitú
ciótól, a kisgyerekeket a haláltól. Nem is fele
ség, m ert elhagyja a férjét, illetve hagyja ma
gát eltaszítani.
A beteg, aki az apa szerepét alakította, ere
detileg jogász volt. Szerepe monológjai nem
egyszer követik a retorikai, jogi érvelés szabá
lyait. A történetben nem igazán apa, m ert el
küldi magától fiát: anyja helyett más anyát ke
res neki. Akciója kudarcot vall, így a fiú édes
anyját is elveszti, s új anyát sem talál helyette.
Ez a kisgyerekkori trauma okozza, hogy a fiú
később, felnőttként nem hajlandó anyjával
szóba állni. Az apa férjnek sem férj, m ert fele
ségét nem fogadja el; maga helyett új férjet
szerez számára. Feleségét a mostohalánnyal
próbálná helyettesíteni, várja őt az iskolánál,
kalapot ajándékoz neki. Ajándéka a kislány
számára nőiességet, társadalmi rangot isjelké
pezhet, s a későbbiekben éppen a kalapok idé
zik m eg Madama Pácét, akinek a házában a
frusztrált apa, ha már férj nem lehet, szerető
próbálna lenni.
Az apa szerepében az alapmotiváció az ön
igazolás, ezért nélkülözhetetlen számára a
színigazgató jóindulata, ő is, akárcsak a többi
„szereplő”, elsősorban hozzá fordul. Mind
annyian, mivel egymás között pozitív érzelmi
kapcsolatot teremteni képtelenek, szinte
gyerm eki módon fordulnak az igazgatóhoz, a
darab rem élt színpadra vivőjéhez, védelmező
jükhöz. Többnyire neki vagy a színészeknek
beszélnek egymásról, harmadik személyben.
Az apa ellenpólusa a mostohalány.
A mostohalány alakját egy öregedő, jelen
téktelen külsejű nő játszotta, akit tizenkét éves
korában anyja élettársa megerőszakolt. Az
előadás előtt és alatt készült am atőr felvételek
hihetetlen személyiségváltozást m utatnak ná
la. Szerepében fiatal, kacér nővé vált. Elbuká
sát táncával is megjeleníti (ez a lebegés,
könnyedség egyben utal a színészek valóban
önfeledt táncára). Pillangóhoz hasonlítja ma
gát, am ely a könnyedségen, szabadságon túl
az elm úlás metaforája is: a pozitív és a negatív
pólus közötti kettősség végigvonul a mű
összes jelképén, teljes szimbolikáján.
A kislányt és a kisfiút a portás gyermekei
játszották.
A kisgyerekek halálával zárul a családi tör
ténet: a medencetükör révén: a tükrözés,
mely a szerkezetben is s a jelképek síkján isje

len van, kiemeli a műben a „szereplők” sze
mélyiségének hiányát, a medencetükör en
nek végső stádiuma a cselekményben. A kis
lányt végeredményben a saját életképtelensé
ge öli meg. A szándékosan mesterkélten be
rendezett színpad megerősíti a parabolajelle
get: a mesterséges holdfény, a kerti medence,
a virágok. (Utóbbiak Pirandellónál egyben a
halált is jelentik.)
A betegek között a legmarkánsabb alak a
szociometriái felmérések szerint is alátámasz
tott sztárszerepben a fiú alakítója volt. Mezőgazdasági főiskolára járt, s szodomiás tünetek
miatt kezdték kezelését. Az előadáson nap
szemüveget viselt, hogy az ibolyántúli suga
rak „támadásaitól” megvédje magát, ám a já
ték során többször is megfeledkezett erről a
rögeszméjéről, s levette a szemüveget.
A darabbeli fiú sem gyermeki, sem testvé
ri szerepet nem vállal. Az ő alakja az egyetlen
a felnőttek között, aki bűntelen. A többieket
elítéli, semmiféle békülékenységet nem tűr a
„szereplők” között. A teljes tagadást képvise
li, meg akarja akadályozni az előadás létrejöt
tét azáltal, hogy kimarad belőle, egészen az
utolsó pillanatokig, amikor is a második tra
gédia hatása alatti megrendülésében ő válik
az események elbeszélőjévé. Külső szemlélő
ből hirtelen narrátorrá lép elő, ő mondja el
a gyerekek halálát, azt a jelenetet, amely le
zárja a családi drámát, ily módon lehetővé té
ve az előadást, azaz megteremtve a „színház a
színházban” és a dráma közötti egységet. A
darab megszűnik családi tragédia lenni, a
„szereplők” története a művészet életparabo
lájává válik, s ennek főszereplője lesz a fiú.
A H a t sz e r e p l ő sze r ző t k e r es rendkívül
alkalmas terápiás célokra. Benne a belső fe
szültség, az állandó bizonytalanság, a cselek
vés értelme, lehetősége és lehetetlensége kö
zött esztétikai értékteremtővé válik a külön
böző szintek közötti átsugárzás révén - első
sorban az illúzió és a valóság közötti mozgás
ban. Ez a betegek emberi méltóságának tuda
tosodását is elősegíthette. Azzal, hogy ilyen
mélyen és variációs isméüésekben szembesül
nek saját konfliktusaikkal (a kulcsjeleneteket,
amelyekben az értékvesztés kicsúcsosodik,
többször is elbeszélik, megjelenítik), a „kibeszélés”, lereagálás, az irányított átélés révén
feltehetően —legalábbis időlegesen - könynyebben dolgozzák fel traumáikat.
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Az előadás elérte célját, a terápia hatását
azonban hosszú távon nem lehetett lemérni,
mivel a kórházban igazgatóváltozás történt, s
az új vezetés véget vetett az effajta kísérletek
nek. A fiút alakító beteg néhány évvel később

öngyilkos lett, búcsúlevelében utalt régi sztár
szerepére, amely immár egyszer s m inden
korra lezárult, s magára maradt elviselhetet
len bezártságával.
Fried Ilona

A folyóirat az Osvát Ernő-alapítvány, az MTA-Soros-alapítvány,
az Állami Biztosító és a Novotrade támogatásával jelenik m eg

A HOLMI Budapesten az alábbi
könyvesboltokban kapható:
Antikvárium, V., Váci utca 28.
Fókusz Könyváruház, VII., Rákóczi út 14.
Horoszkóp, VI., Lenin krt. 110.
VII., Lenin krt. 4.
írók Boltja, VI., Népköztársaság útja 45.
Kossuth, V, Vörösmarty tér 4.
Népszabadság, VIII., József krt. 5.
Pedagógus, V, Múzeum krt. 3.
Stúdium, V, Váci utca 22.
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KOCZISZKY ÉVA - MARTIN HEIDEGGERRŐL
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SÍRBESZÉD
VÁGI GÁBOR. ÉLT 42 ÉVET

Hirtelen és készületlen haláltól ments meg Uram minket. A subitanea et improvisa morte, libera nos, Domine. így könyörög
nek sok-sok századéve a keresztények a mindenszentek közben
járását kérve. Ha nincs bizodalmunk abban, hogy van meghallója a litániának, akkor hitetlen szívünkben talán hirtelen és ké
születlen halált kívánunk magunknak, ám semmitől sem rette
günk inkább, mint a hozzánk közel álló váratlan és előre nem
látott halálától. Mi is, akik összegyűltünk e sír körül, öklünket
rázzuk az üres égre. Tehetetlen düh sorjáztatja az értelmetlen
nem lehet-eket: nem lehet, hogy gyermekek felnőttségükön in
nen veszítsék el apjukat, nem lehet, hogy szülők temessék fiu
kat, nem lehet, hogy élettárs, testvérek, barátok, akik vele együtt
akarták leélni az életüket... - nem lehet.
Л halál improvizációja volt ez. S a meghalóé is. Noha tudván
tudjuk, hogy soha egyetlen élet sem kész, és minden halál törés
és megtöretés, a fejfa mellett mégis azon elmélkedünk, hogy aki
bevégezte életét, elvégezte-e az életét, aki futását megfutotta,
beért-e oda, amit mi, hátramaradók, célnak vélhetünk. Gábor
barátunk fejfájánál nem mondhatjuk ezt, s nemcsak azért, mert
negyvenkét éves férfit temetünk. Nemcsak azért, mert polcai
roskadoznak az elvégezetlen, a félbemaradt, a készülő munkák
tól. Hanem azért is, s azért legkivált, mert tudni való, hogy
mindabból, amit megadatott évei alatt élt, gondolt s munkálko
dott, valami gyökeresen új készülődött.
Már első Vági-olvasmányomnak, szakdolgozatának egy-egy
lábjegyzetében is olyan indulat működött, mely azzal fenyeget
te a tudós szerkezetet, hogy szétveti. Mély, majdhogynem dühös
elégedetlenség fűzte tudományához, melynek pedig - pályatár
sai a megmondhatói - egyik legelső művelője volt. Az egész em
ber ilyen: a csendesnek és tartózkodónak tűnő természetben va
lami lefojtott voltában is hatalmasnak bizonyuló hév munkált,
s tört ki néhanap; lényének depresszív alapzaja mellett és előtt
a nagy szenvedély keresett hangot.
Erőt gyűjtök, hogy megfogalmazni próbáljam ennek az indu
latnak a kimondható, a nappali, a nyilvános oldalát, azt, ami mű

veiben olvasható. A nagy gondolatok visszavezethetők igaz locus
communisokra, közhelyekre. Barátunk szociológiai képzeletét
egy egyszerű életigazság patetikusan vezérelte, az, hogy minden
embernek egy élete van, s mindenki megérdemli az egyenlő
esélyt arra, hogy legyen egy-kétjó éve. Mindannyian gondoljuk
ezt, de nem vezérli kereséseinket és kutatásainkat. Az övét igen.
Ezért nem elégítette ki - noha mindkettőt gyakorolta - sem az
analízis, sem az akció. Az előbbi a láthatatlanul egyenlőtlen tár
sadalmat láthatóvá teszi, de nem segít rajta, az utóbbi megszólal
a néma társadalom helyett, de helyette szólal meg.
Szeretném megérteni ezt a fiatal halottat, barátomat. Harag
ját, valahányszor egységre vagy áldozatokra szólították föl az
embereket valami magasabb cél érdekében, elragadtatását, ha
a néma emberiséget egy fényképen, egy dokumentumfilmben
megszólalni hallotta, gyanúperét a szenvtelen, értékmentes ob
jektivitással szemben, szkepszisét az életformáknak és -körülmé
nyeknek a politikai berendezkedéshez hasonlóan sebes fordu
latával szemben.
Talán mindent - mindent, ami látható - ez a megzabolázott,
elrejtett pátosz magyaráz. Munkásságának alkalmi voltát. Mi
mindannyian műveket akarunk „letenni az asztalra”. Gábor je
lentékeny gondolatainak nagyobbik része rejtőzködik szakértői,
tanácsadói írásokban, tervezetekben, kéziratos koncepciókban,
melyek nem elrendezni és megszabni akarják az emberek éle
tét, hanem kereteket, mozgástereket biztosítani számukra: lehe
tőséget a megszólalásra.
S ha maga szólalt meg a nyilvánosság előtt, egyre gyakrabban
választotta az alkalom nagy írói műfajait, a publicisztikát és a kri
tikát. Amelyekben felid ézh ette azt, amit meghallani akart. Az író
készülődött benne. Fordulat érlelődött, melyre kevesen lenné
nek képesek negyedik évtizedükben. Aszakember, akinek irályá
ban a megjelenítőerőt, a fölelevenítőképességet, egyszóval a
múlt század nagy tudósaiban még eleven s mára a specializáló
dás fogaskerekei között jobbadán szétmorzsolódott írói teljesít
ményt régóta becsültük, arra készült, hogy démonát mindenho
vá s minden fenntartás nélkül kövesse. Irodalmi műveit össze
gyűjtik majd, s akkor láthatóvá válik: mi volt, s mi lehetett volna.
De ez nem vigasz. S hiába ocsúdunk a halálhír döbbeneté
ből, azt hiszem, nincs s nem is lehet vigasz. Csak abban remény
kedhetünk, csak abban reménykedem, barátom, hogy Neked is
volt néhány jó éved.
R a d n ó ti S á n d o r

