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Petri Gy´rgy

INTERJöR°SZLET

Hogy mi van a hallgatÀsom m´g´tt?
Na, ide figyelj! Egy.
Nekem semmif¢le alkotÂi vÀlsÀgom nincs.
Az elmÃlt k¢t ¢vben,
de ezt Ãgy ¢rtsed, ahogy mondom,
minden Àldott nap
legalÀbb egy verset nem Ártam meg,
ha esett, ha fÃjt.
De volt olyan p¢ldÀul,
mint tegnap is,
amikor hÀrom verset nem Ártam
egy d¢lelûtt leforgÀsa alatt.
HÀt persze az ilyen
¢n Ãgy nevezem àrohamokÊ
ritkÀk. MÀsr¢szt maga a k¢rd¢s is naiv.
Egy igazi hallgatÀs, az nem olyan, ami m´g´tt
valami van.

Az ¢n hallgatÀsom m´g´tt ä ä ä HÀt k¢rlek,
ott hallgatÀs van.
Ameddig a f¡l elhall.
De olyan Àm, mint ûrszobÀn a KUSS utÀn,
vagy mint egy halott csecsemû agyÀban,
vagy mint az elsû
csÂk utÀn, mikor m¢g
nem illik megszÂlalni,
mert a szÀjak
m¢g magdeburgi f¢ltek¢knek ¢rzik magukat:
ha ezt a megfeszÁtett bambasÀgot ismered,
a minden mÀsodperccel
türhetetlenebb s t´rhetetlenebb
csendj¢t a k´lcs´n´s r¢szv¢tnyilvÀnÁtÀsnak,
hogy hÀt megint Ágy egymÀsra talÀlt k¢t
s ´nmagÀt illetûen legalÀbbis
mindegyik tudja: k¢t mi talÀlt egymÀsra.
Nos, ezek persze csak metaforÀk.
De jobban nemigen megy ezt megmagyarÀzni,
s ma m¢g egy szonettet kell
el nem kezdenem. Amolyan penzum, ¢vfordulÂra.
°s ez a legnagyobb felelûss¢g:
el nem kezdeni.
Ilyenkor m¢g annyi tÀmpont van ä ä ä



EPITçFIUM

Agyonnyargalt ¢letre hirtelen j´n
a halÀl. Belsej¢ben ¢rlelûdne
m¢g d´nt¢s, eredm¢ny, siker.
Nem fog. Elpusztul fonnyadtan ¢s z´lden.

àHa mÀsik ¢let...Ê, motyogja az ¢ji
zajokra ¢rz¢kenyÁtett ¢beralvÂg¢p.
Nincs mÀsik ¢let. Veszteni tudni kell.
(Szerencs¢re keveset, inflÀlÂdunk.)

DarÀljuk, szinte szÀnd¢k
n¢lk¡l a hÀtral¢vût. SÁrk´v¡nk nem
s¡pped majd dÃs talajba. Mint bevÀgott
kocsmaajtÂ m´g´tt, izzad, pÀllik, z¡mm´g
¢telszagban ¢s f¡stben a vilÀg.

CREDIT CARD

Semmit nem szabad
elsietni:
a megsemmis¡l¢st sem.
AbbÂl m¢g soha nem
s¡lt ki semmi jÂ.
TehÀt: maradunk
¢letben.

Vagyis: nyitva tartjuk
a lehetûs¢gek tarsolyÀt,
vÀltjuk a halÀl
egymilliÂfontos bankjegy¢t
az ¢let aprÂjÀra.

Illetve, hogy nem vÀltjuk,
csak bemutatjuk.
Ilyen sz¢p, ropogÂs
halÀlbankÂbÂl senki sem tud
visszaadni. Viszont imponÀl.
°lhet¡nk hozomra.
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Az çltalÀnos HalÀlbank
mindent fedez.
így a szaldÂnk mindig
erk´lcsi nulla.

HAMVASZTçS

Mindenrûl valami mocskos jut az eszembe.
A legszebbrûl, a legmeghittebbrûl is.
(àLegmegÊ ä na lÀtod! Nekem minden csak hangzik,
¢rtelme-hullottÀig ism¢telt szÂ.)
Sz¡rke nevet¢s
Àgaskodik bennem,
mint kadÀver a kemenc¢bûl:
kiinteget
a k¢mlelûablakon Àt.

UTçLOK VçRNI*

HiÀnyzol. àSzûr´sdeszkaÊ meg
àlaposabb, mint egy tetüÊ ä
ilyeneket mondok, meg ilyenebbeket.
Nyomdafest¢ket
nem türû l¢nny¢ l¢nyeg¡lsz,
amikor hiÀnyzol.

Nem is besz¢lve
arrÂl,
amiket gondolok rÂlad.

Mi¢rt nem j´ssz mÀr?

* KivÀlt, ha van kire.
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EL NEM KºLD¹TT LEV°L

HiÀnyzol, v¢n varnyÃ, format´k¢lyn´k,
reszelûs hangod,
ÀltalÀban ¢s engem k¡l´n´sen
korholÂ pillantÀsod az ¡vegpajzs m´g¡l,
komÂtos, megbÁzhatÂ rosszkedved; nejed
fûÀpolÂnûi m¢ltÂsÀgtelje is,
amint derengû mosollyal
Àthalad e tÃlzsÃfolt rÀkkÂrhÀz
büzlû folyosÂin, irgalmatlan nûv¢r.

Rem¢lem, ¢n is N¢ktek. MÀr az iskolÀban is
notÂrius hiÀnyzÂ voltam, ¢s
ahogy az ¢vek telnek-mÃlnak, ez
(mÀrmint a hiÀnyzÀs) elûbb-utÂbb
visszavonhatatlan ¢s abszolÃt
k¢pess¢gemm¢ leend. A jelenneml¢t.
Addig is: DrÀgÀim,
ide s tova a sz¢l lÂtÀs-futÀsa,
c¢ltalan, mint az ebek¢
az irdatlan, gazos kertben,
vÀltozatok,
ecsetre szÀradt est¢k,
reggelek ragyogÀsa.
MagÀnyunk szurok¢je.
Napszakok, holdszakok.

Eml¢kszel? àOjv¢, mekkora fasz!Ê
ä gondolhattad rÂlam, amikor V. M.-tûl j´vet
a Ferenc JÂzsef (SzabadsÀg) hÁd fel¢ haladtunkban
szÂvÀ tettem V. I. londoni
verseiben a tûk¢s tÀrsadalom
ellentmondÀsainak kinemdomborodÀsÀt. Istenem!
HatvanvalahÀnyban; utÂbb alaposan
(gy´keresen, t´vest¡l ä mondhatni)
leszÀmoltam ezzel a korszakommal.
HÀt ez. TanulsÀg: nuku. Csak
¡dv´zlet ¢s k¢zcsÂkom.
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MOST °PPEN ITTEN

Most ¢ppen itten nem vagyok sehol,
pedig szeretn¢k lenni valahol,
szerettem volna lenni, de soha
nem lehettem ¢s idûknek soka
pereghet el, foglyul ejtett homok,
´nforgatÂ clepsydra, senki sem
voltam, leszek, bÀr n¢hanap vagyok,
vagy lenni v¢lek, mint a j¢gcsapok,
ahogy cs´p´gve hütik a Napot.

Kornis MihÀly

NAPK¹NYV (IV)

5

àISTEN ýRIZZ! ¹RºL¹K, HOGY LESZOKTAM! de mikor fogom ¢n ezeket meg-
Árni?! Nevem mÂr...Ê ä r¢vedezett a r¢gi halott nagymamÀja utcÀjÀban, talÀn a nagyma-
mÀja hÀza elûtt. çm ez nem volt biztos. M¢gse akartam ben¢zni.

àTele vagyok gondolattal, ritka.Ê
àMit nevezek ¢n gondolatnak!Ê
çllt, ÀlldogÀlt. Azon kapta magÀt, mÀr nincsen elviselhetetlen¡l melege.
Kicsike, szük mell¢kutca, ide nem f¢r be a hûs¢g.
àT¢len aztÀn koroms´t¢t ¢s cÃgos.Ê
Szûke f¢ny jÀtszott az alkarjÀn, kellemesen cirÂgatta.
àHol hagytam a napozÂkÀmat!Ê
VÀlla f´l´tt visszan¢zett az AndrÀssy Ãt fel¢: tekintete sÃrolta a hÀzak s´t¢t k´rvo-

nalait, lÀtta a nagy lombÃ fÀt a sarkon ¢s az Àrny¢ktengert, ami k´r¡lvette, mind a
megfoghatatlan gomolygÀst, csillapÁthatatlan neh¢zs¢get, ami ott feltornyosult.
UgyanÃgy, mint kiskoromban. Komor k¢k ¢g, teli bajjal. RÀismert.

KurtÀn felpillantott a hÀzra ism¢t. àHullÂ vakolat itt is, nem valami mesebeli kosz,
egy fill¢rt se k´lt´tt rÀ ez a szem¢t Àllam az utolsÂ ́ tven ¢vben.Ê Az utolsÂ k¢t emeleten
r¢g bet´rt ablakszemek, egy omladozÂ erk¢ly, t´nkrelûtt dÁszekkel... TalÀn ott mÀr
lakatlan. UtoljÀra tÁz ¢ve ment be a kapun, ha ugyan ez volt az, akkor is csak a reg¢ny
miatt, amit azÂta se Árt meg, àna majd mostÊ

kihalt ûszi vasÀrnap
miutÀn ¢desanyja csepp lakÀsÀban, igen, a ti¢dben, amely miattam lett csepp, igen,

hogy lakni tudjak, sietûs, aff¢le szÂrakozottan jÂindulatÃ pofÀval magamba gyürtem
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a szokÀsost, ¢s ¢pp e nehezen kritizÀlhatÂnak tetszû terv ä àkinyomozom, hol lakott a
nagymama, tûled hiÀba k¢rdemÊ ä szolgÀlt ¡r¡gy¡l, hogy gyorsan lel¢phessek, kÀv¢
utÀn tovÀbb egy percig se kelljen elviselnem a l¢ted, hÀt ezt nem mondhattam, àAnya
legyintett, a dÁvÀnyon fÀdul fintorogva hÀtradûlt: ä menj¢l csak, menj¢l, csak ne ma-
gyarÀzkodj!Ê, sietve elhagytam a hÀzat, sût kil¢ptem picit, m¢g dolga volt aznap, n¢mi
z¡ll¢s svarcban, ¢s ÀtvÀgott a DeÀk t¢ren, onnan be az Anker k´zbe, kÀb¢ arrafel¢ volt
az apjÀnak '48-ban az utolsÂ ¡zlete, gondolta, megkeresi, àegy nagyon elegÀns hely,
hatalmas f¢lemeleti kirakatablakokkal, egy rossz tÀrsam volt hozzÀ meg egy feh¢r k´-
penyemÊ, de nem talÀlt ott semmit, nem maradt az ¡zletnek nyoma, hogy is maradt
volna, ¢s a Mama hÀza kellett mÀr akkor is fûk¢nt, tudniillik a reg¢nyeposz indÁtÀsa
v¢gett

àPista sz¡let¢se, avagy Weisz Regina ¢jf¢lkor megsiket¡lÊ
csak ezt ugyanÃgy nem tudta, hol keresse, hisz 3 ¢ves kora Âta nem jÀrtam erre, ¢s

vaktÀban tÀj¢kozÂdott, amerre a sejtelmem csalogatott, aztÀn v¢gsû soron egyenesen
idetalÀlt. A KirÀly utcÀrÂl kanyarodott be, m¢gpedig Ãgy, hogy elûsz´r elhaladt Apa
hatvan¢ves kori (a halÀla elûtti) munkahelye mellett, VII. KER. MINýS°GI SZþCS
SZ¹VETKEZET, ami mÀr abban az idûben alÀdÃcolt romhalmaz volt, bet´rt ablak-
szemekkel, a kapu is bedeszkÀzva, sût gondosan Àtfonva sz´gesdrÂttal; akkor egyszer
csak esz¢be ´tl´tt, hogy az apja halÀla elûtt pÀr hÂnappal, amikor szÁnmüv¢szeti fûis-
kolÀsk¢nt nagy kegyesen felkerestem sz´vetkezeti irodÀjÀban, s û vÀratlanul a szabad-
ba vonszolt, hogy a sarokrÂl ¢gû tekintettel mutassa a mell¢kutcÀban az egyik hÀzat,
ahol

megsz¡letett?
¢vtizedeken Àt lakott?
ostrom utÀn lakÀst vett az anyjÀnak meg a nûv¢r¢nek?
àahova pici korodban annyit vittelekÊ?
àah, nem ¢rdekes! ezek oly r¢gi dolgok, h¡lyes¢gekkel t´mlekÊ, mondta azonban

k¢t neh¢z l¢legzetv¢tel k´z´tt, ´nmagÀt talÀnyosan f¢lbeszakÁtva, s mindjÀrt elrÀnga-
tott onnan, ¢pp mint hajdan a halaktÂl, furcsÀn bel¢m karolt, szorosan Àtfonva a vÀl-
lamat a hivatala fel¢ hÃzott, mÀsrÂl kezdett besz¢lni, ugyanolyan ́ nirÂniÀval enyhÁtett
szÁnpadiassÀggal s heveskedûn gesztikulÀlva, mint ahogy el¢bb az anyja lakÀsÀrÂl, a
sz¡lûhely¢rûl vagy mirûl; mindenesetre elgondolkodtatÂan ¢rthetetlen vÀltÀs volt ez,
¢s nem tudta ´r´kre megjegyezni, amit hallott, mert mÀr ahogy Apa az eml¢kez¢sbe
belev´r´s´dve gesztikulÀlni kezdett, szinte belereszkettem a bizonyossÀgba, àna ebbûl
semmi se marad meg, lefoglal a szeme, hogy mi baja, meg ahogy hadonÀszik, pedig
majd ez m¢g k¢ne a müv¢szi j´vûmh´z; minden erûmmel figyelni kell, ¢n koncent-
rÀlok!Ê ä semmi se maradt meg m¢gse

gondolta '82-ben
àaz apÀmtÂl ´r´k´ltem a bolondsÀgomat is
ugyanez a h¢v, gyanÃtlan nÀrcizmus
mint az anyÀm¢ is, ´r´kk¢ eksztÀzis, de
az eny¢m megzavart, ¢s ûk zavartÀk megÊ
gondolta '92-ben hozzÀ, pontatlanul ¢s ÂcskÀn
a nagymamÀja hÀza elûtt m¢lÀzva m¢g mindig, az e helyt elviselhetûen sziporkÀzÂ

napon, àdermesztû hÀzÊ, lustÀn benyÃlt a nadrÀgjÀba, kit´r´lte a vizet a lÀba k´z¢bûl,
àÃgyis meg´lnekÊ, gondolta lÀtszÂlag ide nem tartozÂn, ànem mindenkit, mert a gyÀ-
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va zsidÂk megmenek¡lnek majd, meg akik az anyjukat letagadjÀk, meg akik felesk¡d-
nek a hebegûs gyilkos felpÀntlikÀzott zÀszlajÀra, azok igen, csak ¢n nem, mi nem szok-
tunkÊ, Àm oly k´d´sen, sehova se tartozÂn, v¢g¡l is meggondolatlanul futott ez rajta
Àt, hogy elfelejtette ä vagy azt hitte! ä abban a minutumban, ahogy a tudatomban fel-
kandikÀlt, aztÀn az ugrott be, hogy '82-ben, azon a kihalt vasÀrnap d¢lutÀn ànoha nem
figyeltem oda annak idej¢n, m¢giscsak megmoccant, bevillant, hogy ez az utca volt a
r¢gi nev¢n a KazÀr! igen! Apa Ágy mondta, mikor a vÀllamat szorongatva mutatta a
Mama hÀzÀt, ¢s asszem, û egy¡tt is jÀrt elemibe az Arthur Koestlerrel A tizenharmadik
t´rzs, aki r¢szben szint¢n a Feszty-k´rk¢p sÃlyos, kiheverhetetlen hatÀsa alatt alkotta
zajos ¢letmüv¢nek e darabjÀt, Ãgy lÀtszik, a Vereckei-hÀgÂn çrpÀdunkkal be´z´nlû
kazÀrok impozÀns k¢pviselûi ût ugyanÃgy lenyüg´zt¢k, mint az apÀmat, ez egy nem-
zed¢k marhasÀga volt, a szÀzad elejiek, TÀbor ¢s Koestler a hÂdolÂk k´z´ttÊ, akkor boci-
szemmel ¢s ûzikecsodÀlkozva hirtelen besz´kkentem a KazÀr utcÀba, Àt a legnyomasz-
tÂbb kapun, be a hogy ÁrnÀm meg

MAMA HçZçBAN
A kapu alatt büz´s s´t¢ts¢g.
àAz ilyen r¢gi hÀzakban az udvari f´ldszinten a ficakban szokott lenni a hÀzmester

szoba-konyhÀja...Ê Kisietett az udvarra. Otromba tüzfal-kerÁt¢s, t´v¢ben kicsi ¢s
nagy ecetfÀk, mindenf¢le hÀziasszonyi ´r´kz´ld gumiabroncsbÂl fusizott kosarak-
ban, tovÀbbÀ bÀnatos futÂszûlû a tüzfali t¢glÀkon, ameddig a szem ellÀt. Kev¢ske nap-
f¢ny babirkÀl a kacsok k´zt, alattomosan ÀbrÀndozva kutakodik a levelek alatt, emel-
geti a h¢tszer szûtt pÂknyÀlat.

Ilyen lehetett. àR¢mlik.Ê
Izraelita ´regasszonyok, az orrukra csÃszott, t´r´tt szem¡veggel, ¢vtizedek-

hosszan, cukrozott, sürü k¢peket k´ltenek a gangra nyÁlÂ ablakon Àt a tüzfalra me-
redve... Hull a s´t¢t az ¢gbûl. VIA MALA, °DES FIAIM. K´zben ´t ujjuk elmer¡l
hÀtul a hajukban, gyür´getik-morzsoljÀk a tarkÂn m¢g dÃs ûsz szÀlakat. SzÀjuk sar-
kÀban keserny¢s mosoly.

A csipkef¡gg´ny gyanÃs szÁnÀrnyalatai. çtlÀtszatlan ablak¡vegek. IndigÂk¢k Àr-
ny¢kban neh¢z bÃtorok. Csitt! De duci cs´nd ä bomlott hangulatban szinte lÀbujj-
hegyre Àll, hogy finomabbnak hass¢k.

ä JÂ napot kÁvÀnok. Eln¢z¢st a zavarÀs¢rt, valÂszÁnüleg rossz helyen jÀrok, lakott
ebben a hÀzban ´zvegy Horkai IstvÀnn¢?

ä Lakott. HÀrom per huszonhÀrom ä a hÀzmestern¢, lerobbant szakmunkÀsnû, a
hajÀt szÀrogatja, kiss¢ meg van lepve ä De mÀr nem lakik. Elvitt¢k.

ä Ki vitte el?
ä Senki. ý k¢rette be magÀt ilyen aggok hÀzÀba. Mi¢rt?
ä Az apÀm nûv¢re volt. Lili.
ä Lili n¢ni, igen. KipucoltÀk. TeherautÂval j´ttek, m¢g a bÃtorokat is elvitt¢k, û

adta nekik oda ÀllÁtÂlag, fizets¢g fej¢be... ä a fÀradt prolinû rokonszenvesen zavarba
j´n. ä Maga egy rokon?

Korunk hûse zavarba esik.
ä HÀt ezt nem hittem volna! Ez a hÀz az... Tudja, a nagymamÀm lakott itt, ¢s Horkai

n¢ni volt a legidûsebb lÀnya. '52-ben halt meg a mama...
ä Mi hetvenegyben k´lt´zk´dt¡nk ide.
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ä Eln¢z¢st a zavarÀs¢rt.
ä Nem t´rt¢nt semmi.
Korunk hûse megfordul, mÀr biccentett, s az udvaron kering¢lve keresi az ajtÂt

a l¢pcsûhÀzhoz, amikor a hÀzmesternû, jÂl bemelegÁtettem, sofûrkifejez¢s, megnyertem ma-
gamnak, utÀnam szÂl: àAz¢rt csak n¢zze meg fent is, hÀtha itthon van, n¢ha haza-
jÀr!Ê SutÀn a hajcsavarÂs fej¢t birizgÀlta, hÀtrasikkelt, ¢s bevÀgta a konyha-lakÀsaj-
tÂt. àKicsÃszott a kez¢bûl.Ê Korunk faszkalap hûse csak a l¢pcsûhÀz t´v¢ben ¢bred
rÀ, mit hallott, mert nehezen t¢rt magÀhoz a felfuvalkodottsÀgÀbÂl, misztikus ¢rz¢-
s¢bûl ä àmintha zsinÂron hÃztak volna, Ãgy idetalÀltam!Ê ä, ¢s Ãgy d´nt, felmegyek,
prÂba szerencse, dobog a szÁvem, majd kizuhan a hely¢bûl:

àelv¢tve lÀttam csak kiskoromban, Apa haragudott a Lilire, nem tudom, mi¢rt,
Anya szerint mert az szerette az apjÀt, hÀt bizony a nûk szeretik a f¢rfiakat, eml¢k-
szem, egy zsÁros hangÃ nû, term¢szettûl k´v¢r, egyszerü ¢s k´z´ns¢ges, rekedten
m¢ly hangÃ, MamÀ¢nÀl is reszelûsebb, Apa pikkelt rÀ, a nagy seggü nûv¢rem, aki
sose csinÀl semmit, mondogatta, mert vilÀg¢let¢ben neki kellett eltartania, hiÀba ad-
tam f¢rjhez, a f¢rj¢t is meg´lt¢k pillanatok alatt, ¢s mindig ugyanazt mes¢lte el, hogy
a Lili egy ¢leten Àt a hokedlin ¡lt a konyhÀban az ablak mellett, a k´rm¢t rÀgta, ol-
vasott, k´zben a hajÀt is babrÀlta, lassan alkonyodott, de sose vette ¢szre, elrontotta
a szem¢t is, hagyd b¢k¢n a hajadat ´r´kk¢, meg fogsz kopaszodni, jÂsolta a Mama,
Ãgy is lett, bÀr û is, ugye hÀt legszÁvesebben csak a konyhÀban olvasott, bagolyfejü
zsidÂ nûk, egymÀst korholtÀk a lustasÀguk miatt, mi az a lustasÀg, ¢rz¢kenys¢g, ideg-
lÀz, a megalÀzÂ krajzleros robot felett ¢rzett k¢jes undor Undset, Cronin, Salom Asch
olvasÀsa k´zben ez mind ¢n voltam egykor, barna nappalok, barna bÃtorok, Àllott szagÃ,
s´t¢t lakÀsok, a szeg¢nys¢g csalÀdias kipÀrolgÀsai, Lili az ́ tvenes ¢vekben mÀr csak
p¢nz¢rt jÀrt fel ApÀhoz, tarhÀlni, mÀs¢rt nem is volt szabad neki, nehogy Ï´ssze-
jÀtsszonÎ a nagyPapÀval, valamennyit mindig kapott, mintha m¢g volna mibûl az
apÀmnak, holott csak a Vegyesipari JavÁtÂnÀl keresett fill¢reibûl osztott, mÁg v¢g¡l
egy KazÀr utcai szomsz¢d, valami szipirtyÂ telebesz¢lte a fej¢t, hogy a Lili a Nagy-
papa titkos szeretûje, rossz v¢r, a Mama elsû hÀzassÀgÀbÂl, korÀn meghalt szeg¢ny
t¡dûs Politzer Simon lÀnya, de mÀr a Regina ¢let¢ben is, az a r¡fke! ¢s m¢g most is
d¢lelûtt´nk¢nt fogadja, k¢rem, az eg¢sz hÀz szeme lÀttÀra csinÀljÀk, Apa meg elhitte
ezt, mi¢rt, hiÀba k¢rlelte az anyÀm, ne ¡lj fel a rÀgalomnak, Pista, legk´zelebb pÀros
lÀbbal rÃgta ki a nûv¢r¢t, hÀjas ûsz asszonyt a lakÀsunkbÂl, kifejezetten l´kd´ste, a
karjÀnÀl fogva cibÀlta, ide ne gyere t´bbet, megtiltom, hallod, agyon¡tlek, csak m¢g
egyszer becs´ngess! a Mama mÀr halott volt, az lehetett a baj, Apa azÂta is megszÀl-
lottan kereste a bün´st, de valahogy jelezni kell majd a MAMA HçZçBAN, hogy ¢n '82-ben
m¢g semmit nem tudtam errûl a dologrÂl, csak hÀrom ¢v mÃlva, n¢hÀny h¢ttel a halÀla elûtt
mondta el Anya, an¢lk¡l hogy k¢rdeztem volna, m¢g jÂ n¢hÀny mÀs, nem is Àlmodott csalÀdi
sz´rnyüs¢ggel egy¡tt, a halÀlos veszeked¢s k¢p¢t lÀtom, lid¢rces kiskori eml¢k, olyan
alÀzatosan Àllt a Lili n¢ni az ajtÂban, mint aki mÀr elûre szÀmÁt rÀ, hogy bÀntalmazni
fogjÀk, ¢s talÀn magyarÀzkodni j´tt, nem is csak p¢nzt k¢rni, sokÀig szemles¡tve mo-
solygott, felvette a maszkjÀt, csitÁtotta-simogatta apÀmat, v¢g¡l azonban elvesztette
a t¡relm¢t, dilihÀzba k¢ne vitetni, te Àllat, te burzsuj, te d´g, Apa meg f¢l mar¢kkal
a fele fizet¢s¢t utÀnahajintotta, de kisvÀrtatva megbÀnta, ¢s szÁvtÀj¢ki fÀjdalmaktÂl
rÀngatÂdzÂ vÀllal kirohant a l¢pcsûhÀzba az eldobÀlt szÀzasait kapkodva ´ssze-
szedegetni, egy¡tt hajolgatott le a Lilivel, aki az¢rt is csipegetett belûle magÀnak,
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amennyit csak bÁrt, meg valahogy d¢vajul nevetg¢lt is, mintha most ûk csak jÀtsza-
nÀnak, mintha azt rem¢ln¢, hogy az apÀm a k´vetkezû pillanatban elneveti magÀt, s
´ssze´lelkeznek, û pedig elûre jelzi, hogy a maga r¢sz¢rûl az eddig t´rt¢ntek ellen¢re
is k¢sz lenne elfogadni egy ilyen ajÀnlatot, de Apa, az apÀm, na nem, û vigyÀzz-
ÀllÀsban kifesz¡lve ûrj´ng´tt, te olcsÂ, te kapca, utolsÂ szem¢t kurva, tünj el!

meg az ezt megelûzû alkalmak elmosÂdott k¢pe is, de ezeken mÀr nem tudom
megk¡l´nb´ztetni a MamÀtÂl, feltünûen hasonlÁtanak egymÀsra, k¢t egyforma, ke-
rek arcÃ, Àgasbogas-g´nd´r, ûsz hajÃ zsidÂ asszony, befüzi a cipûmet, ¡l´k a konyhai
elaggott fotelban ä az biztos a MamÀ¢ volt! ä, ¢lvezem, hogy bek´ti, szolgÀl, tud szÁvbûl hÂdolni,
gigizik az Àllam alatt, meleg a tenyere dombja, vaskos a bokÀja a magas szÀrÃ cipûben, ¢s az a
tem¢rdek dereka, a Lili f¢rje neve megmaradt a fejemben, mÀs semmi, a nagyon meg-
vetû hangsÃllyal egy¡tt, ahogyan Apa emlegette, a Horkai, mintha azt mondanÀ, a
Sert¢s, akihez '42-ben nagy nehezen f¢rjhez ment a lusta f¢ltestv¢rem, sokat n¢ze-
gettem a bebarnult esk¡vûi f¢nyk¢p¡ket, egy tokÀs, Hitler-bajuszos szerencs¢tlen
munkaszolgÀlatos, DohÀny utcai zsinagÂga, szÀmtalan polgÀri k´z´ns¢g, k¢toldalt
r¢gi rÂmai divat szerint ́ lt´ztetett nyoszolyÂlÀnyok, mint nimfÀk, amilyenek a sz¡-
let¢snapi zsÃrokrÂl ismert, rÂzsÀsra festett porcelÀntÀny¢rok k´zep¢n fondorognak,
oldalt pedig karikÀs szemü rokon kisfiÃk szomorÃ kavalkÀdja ezeket mind kinyÁrtÀkÊ

gondolta m¢g felfel¢ futtÀban a faszkalap hûse, nagy levegûk utÀn kapkodva, eg¢sz
jelentûs arckifejez¢ssel, mint egy magyar ÁrÂ, nyilvÀn Ãgy k¢pzelte, hogy egyenesen
a Lili kitÀrt karjÀba fog szaladni, odatopog hozzÀ a kisuvickolt magasszÀrÃjÀban, be-
cs´nget a m¢zeskalÀcs kulipintyÂjÀba, megk¢sve ugyan, de Àrtatlanul, à¢n nem te-
hetek semmirûl, ¢n mÀr az unokai nemzed¢k vagyokÊ ä s lesz itt nagy sikkantÀs
mindjÀrt, k´nnypatakok, zsidÂkalÀcs, habos kakaÂ...!

HabÀr a hullongÂ s´t¢tü l¢pcsûhÀz el¢gg¢ nyomasztÂan hat rÀ. Mintha lÀthatatlan
t´megen kellene Àthatolnia. TalÀn Ãgy is volt.

Kil¢pett a gangra.
na de most akkor hogy folytassam? T´m´tt Àrny¢kvilÀg.
àNem lesz jÂÊ, gondoltam, àez halvÀny, ha megÁrnÀmÊ, à¢s ¢rezte, mÀris hideg verejt¢k

patakzik a hÀtÀnÊ. Otthagyta a hÀzat, be se n¢zett, a sarok fel¢ tartott, mintha n¢hÀny
l¢p¢ssel leelûzhetn¢ a szÁv¢ben ¢bredezû pÀnikot, àrossz leszÊ

ànem tudom, mi¢rtÊ
àm¢rt kell a csalÀdi dolgokat kiteregetniÊ
àde nem is eml¢kszem mÀrÊ
àmit tudom ¢nÊ
àmost mÀr nem akarok erre gondolniÊ

6

ä gondolta t´rt¢net¡nk hûse sÀpadtan tÀmolyogva a hajdani Majakovszkij utcÀn, szÂ-
val a hÀzba be se n¢zett, csak a kisvend¢glût el¢rje, felejtsen ¢s zabÀljon; legalÀbb a
bejÀrati padlÂburkolatot megn¢zhettem volna! nem tudom, mi bajom, k¢t hÂnapja
megÀllÀs n¢lk¡l dolgozom, kiteszem a lelkem, azt hiszem, v¢gre sÁnen vagyok, s akkor
egy m¢g el se kezdett, egy ´tletszinten jelentkezû, egy v¢g¡l is jelent¢ktelen

Az ablak ¡veg¢n Àt valamit lÀttam.
Magam se tudom, mit. De m¢gis, mintha egy ûsz nûi fej. Egy k´v¢rs¢g. ºlt. Egy
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kiss¢ sz¢tment karsz¢kben, egy irodai fafotelban, ilyesmin. K´t´getett. Vagy egy
Àrny¢k.

Nem mertem becs´ngetni. Az meg nem emelte fel a fej¢t.
ögy v¢ltem, k´t.
Nagyon furcsÀn tartotta a fej¢t. Kider¡lt, nincs csengû.
Nem tudtam, kopogjak-e. M¢rt ne? Vagy m¢gse. Telt-mÃlt az idû. çlltam az ajtÂ

elûtt, mint egy faszkalap. S¡t´tt a nap a gangra, cs´ndes ûszi vasÀrnap. K¢t picit
kopogtam...

Nem moccant.
Visszamentem az ablakhoz. Akkor emelkedett fel a sz¢k¢bûl. Nem n¢zett rÀm. Ki-

nyitotta az ablakot. A f¡gg´nyt nem hÃzta el.
ä KezicsÂkolom ä mondtam.
RÀm se n¢zett, les¡t´tt szemmel vissza¡lt. F¢nyesfekete irodai k´penyben volt.

Klott. K´t´tt tovÀbb, vagy malmozott a k¢t h¡velykujjÀval...
ä °n vagyok, a Mityu.
ä Igen?
Mint egy nagy, porsz¡rke tollÃ madÀr. GyanÃs f¢lhomÀlyban. Gondoltam, ennek

erûs lehet a r¡sztje ¢s pikkelyes a sarkantyÃja! Ugyanakkor ¢reztem a csalÀdi f¢-
szekmeleget is, a meghitt bizserg¢st a szÁvben... A  L i l i. M¢gis, valami¢rt arra az
Áves vonalra meredtem csak, a hÀta hajlÀsÀra, amely marad¢k haja forgÂjÀtÂl futott
le a tarkÂjÀn, onnan r´vid, v´r´ses nyakÀn Àt a hÀta k´zep¢ig, s v¢g¡l k¢t csapzott
ûsz szÀrnya k´z´tt eltünt...

ànaÊ
àkÀr, hogy ezt mÀr egyszer kitalÀltamÊ
à¢s akkor se Ártam megÊ
àaz ErzsirûlÊ
àaki valÂban angyalÊ
àha Ãgy vessz¡k, Lili is az, csak ûszÊ
ekkor ¢pp a Müszaki BizomÀnyi çruhÀz elûtt haladt el, sietûsen kÁgyÂzott a viseltes

arcÃ, hivatÀsos csellengûk k´zt, f¢l szemmel lÀtta, hogy egy jÂl szabott ´lt´nyü, habÀr
barkÂs manusz a kirakat ¡veg¢nek szorÁtva fojtogat valami diplomatatÀskÀs hivatal-
noknûf¢l¢t, talÀn a feles¢g¢t, talÀn az ¡zlettÀrsÀt, de csak egy marokkal, a mÀsik keze
d¡h´dten, vaktÀban tapogatÂdzva keresg¢l utat a zakÂja zseb¢ben, majd inger¡lten
rÀngatÂdzva, mintha bogarat rÀzna ki a zakÂujjÀbÂl, ac¢ltokos borotvÀt kapkodott elû
belûle, s miutÀn a nû fej¢t gyors egymÀsutÀnban t´bbsz´r is erûteljesen az ¡veghez
csapta, beretvÀt tartÂ, hÃsos keze f¢lelmes tÀncba kezdett a tÀskÀs h´lgy falfeh¢r, kiss¢
kÀbÀn ¢s k¢nyszeredetten mosolygÂ arca elûtt, a kipattintott, ez¡stf¢nyü penge hol a
nû szeme, hol a szÀja, hol meg a f¡le k´r¡l vihÀncolt, olyan volt, mint egy film

àna de hogy folytassam?Ê
àel ne menj a pornÂboltba, hallod, sz¢pen eb¢dez¢s, haza, kisalvÀs, ÁrÀs, slusszÊ
àazt kapja, amit meg¢rdemelÊ ä kÀrogta f¢lhangosan egy borostÀs faszi jobbra mel-

lette a jÀrdÀn gomolyagban csellengû nepperek k´z¡l, majd amint a k´vetkezû pilla-
natban elûz¢kenyen utat adott ennek a helybûl ¢s vÀratlanul nagy sebess¢ggel bal fel¢
rohanÂ besz¢lûnek, a beretvÀs mÂkus ismeretlen okbÂl hozzÀvÀgta a nût, v¢letlen a
bolond TÀborhoz, bele a gyomrÀba, a megvasalt sarkÃ diplomatatÀska kireppent a
nûci kez¢bûl, ût vÀgta Àllon, mÀrmint engem, bizonyÀra tiszta v¢letlens¢gbûl, a tÀska
zÀrja kipattant, tartalma a f´ld´n sz¢tszÂrÂdott, û pedig kecsesen arr¢bb ugrott, ¢s
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mÀris ment tovÀbb, kigyÃlt arccal ugyan, de hÀtra se n¢ztem, ¢rted, àhÀtra se n¢zett,
nehogy m¢g û provokÀljon valamitÊ, ¢s igyekezett nagyon term¢szetesen menni, ru-
ganyosan, flottul, ¢rtesz, a flegma fityma, aki az ilyen niemand csetepat¢khoz perÀbszo-
lÃte hozzÀszokott mÀr, t´kre nem izgatja, ismeri az eg¢szet, sût halÀlosan unja mint a
MÀsvilÀgon, ott is jÀrtam, Lower East Side, ez a Tizennegyedik utca k´rny¢ke, tehÀt siet a dol-
gÀra, àles¡t´tt szemmel vissza¡lt, k´t´tt tovÀbb, na de hogy folytassam? k¢t csapzott-
ûsz szÀrnya k´z´tt eltüntÊ

(ugyanez¢rt csak egy ¢vvel ezelûtt is habozÀs n¢lk¡l
megkockÀztatja, hogy helyben agyonverj¢k, olyan cirkuszt csinÀl
hogy felkapja a nût, visszadobja a stricij¢nek, de durvÀbban annÀl
mint ahogy az hozzÀvÀgta
talÀn kapÀsbÂl bele is rÃg a csomagba, k¢sûbb ezt megbÀnja
de akkor mÀr mindegy ¢s aztÀn
odapattan a barkÂshoz, sikÁtva ¡v´lt´zik vele, àhogy k¢pzeled, ember vagy?
mindent szabad neked, azt hiszed?Ê ¢s szempillantÀs alatt
keletkezû, orkÀnszerü d¡h¢ben hevesen sÁrva fakad
meg k´pk´d, a nyelv¢t nyÃjtogatja, egyszÂval magyar f´ld´n
nem lÀtott mÂdon viselkedik, csinÀlja
hamarosan a jÀrÂkelûk ´sszeverûdnek, ¢s
¢rt¢kelik a t¢mÀt, utÀlkoznak, repkednek a sommÀs megjegyz¢sek
de ez ût nem ¢rdekli vagy legalÀbbis nem venni ¢szre rajta
tovÀbb k´pk´d, ordÁt, gyalÀzkodik
a maffiÂzÂ elûsz´r el¢gg¢ megh´kken, nem ¢rti, egyik lÀbÀrÂl a mÀsikra
Àll, a szeme ´sszeszük¡l, oldalra les, àigaza van, uram, teljesen igaz
legk´zelebb soha nem fog elûfordulniÊ hadarja
g¢piesen, zakÂujja alatt lipicai izmok [¢s spray + URH-telcsi]
esetleg zavarÀban meghajol elûtte [elûfordult]
egyre t´bb az ember, f¢lû, valaki a v¢g¢n idecsûdÁti a rendûrs¢get
a nuna szÀja sz¢l¢n csereg a v¢rpatak, kinek hiÀnyzik a
botrÀny, gondolja a manusz, de rÀ¢bred, hogy a pattogÂ
jenûpocak nem tÀgÁt ä csak nem tÀgÁt! ä veri a nyÀlÀt
hÀt ä mit is tehetne ä rekedten àszedd a lÀbad
kispajtÀs, inalÀs, kopinger, na el¢g volt
menj mÀr, vagy lesodorlak!Ê ä szÂlongatja a bolond TÀbort
megjÀtszott er¢llyel, ÀrulkodÂan szemh¢jrezegve, sût
lassacskÀn pÀnikban a barkÂs, merthogy a jenû
m¢g mindig karattyol, ugrÀl, sÁrva kÀromkodik, nincs esz¢n¢l!
mell¢t d´ngetve a f´ldh´z verdesi magÀt, addig-addig
hogy eljû a pillanat, amikor a balekn¢l jÂzanabb strizzinek
kell sz¢lsebesen letakarodni a szÁnrûl, maga utÀn
vonszolva
nûnemü ¡zlettÀrsÀt...)
most azonban megfordulni se mert
holott fel akart robbanni, szÀzszor inkÀbb, mint valaha, ¢s minden erej¢t ´ssze kel-

lett szednie, hogy ne sikoltozzon mindjÀrt, mint a gorilla, ne rÀzza az ́ kl¢t, ne hÀnyjon,
ÀltalÀban ne keltsen feltün¢st, ne akarja a zavarodottan bocsÀnatokat rebegû nûnek
v¢letlens¢gbûl let¢pni a blÃzÀt avagy k´nnyomolva megcsÂkolni a cipûje hegy¢t, t¢r-
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den a jÀrdakoszban, mint Nietzsche az igÀslovat, se valami hirtelen ihlettûl sÃjtva sz¢p
sorban megÀtkozni az arrajÀrÂkat, hanem sunyin ¢s csendben àk¢t csapzott-ûsz szÀr-
nya k´z´tt eltüntÊ

àmeg vagyok f¢lemlÁtve, k¢sz, v¢ge, beszartam, meg´regedtem, elfogytak az idege-
im ehhez a szem¢t apokalipszishezÊ, gondolta ijedten t´rt¢net¡nk hûse

àfen¢ket, negyvenhÀrom ¢ves vagyok, ¢s meg akarom Árni a K´nyvet, mÀs nem ¢r-
dekel, bolond TÀbornak nevezem magam, hogy megszabaduljak a lÀncaimtÂl, sose
voltam bÀtrabb, hÂ v¢g¢n leadok 30 oldalt, ´r¡l´k a pÀniknak is, jÂt teszÊ

vitatkozott magÀval zilÀltan a KlauzÀl t¢r fel¢ botladozva az Àtt¡zesedett aszfaltin-
govÀnyon

de mintha
àaz elûbb is, t¢nyleg, mintha megborult volna bennem valami, mint egy irdatlan

medence olajos vÁz, s´t¢t ÀradÀs, mostanÀban ez tÃl gyakran elûfordul, haragtenger,
t´bb tonna fullad¢k, kicsap a partra, mintha ÀllandÂ f´ldreng¢sben ¢ln¢k, a legkisebb
¢lm¢ny is Ãgy hat ä visszhangzik! mint a legsÃlyosabb ATROCITçS! ä naponta tizen-
k¢tszer! ä ker¡lget a frÀsz, el¢g, ahogyan a volt BM-uszodai jegykezelû rÀm n¢z, vagy
a fajmagyar mediÀtor a zürzavarÂ tv-müsorÀban hepciÀskodik, vagy egy irodalmi est
hazugsÀgai, ¢s mikor a mÃltkor is a temetûben piszkÀltak a kert¢szek, vagy A Csirke-
fogÂban micsoda novellacÁm! az im¢nt az a dizÀjnpiros csicsa hÀt mi ez? mi ez, hogy a
szÁvem rÃgtatva dobog, ha ismeretlen szem¢ly toporog a lÀbt´rlûm´n, vagy netÀn a
tÃlsÂ oldalrÂl valaki rÀm kiÀlt, plÀne ha Ágy m¢g az IcÀt is rÀm l´kik, kapaszkodom eg¢sz
nap, nehogy elveszÁtsem a fejemÊ

àvalami nem stimmelÊ
àmi nem stimmel, haver, ez lesz a kibaszott kilencvenes ¢vek, errûl lesz majd hÁres,

a gonoszsÀgÀrÂl, hogy azonnal megÀllÁthatatlan volt a veszedelem, ¢s gyûztes, kaotikus
v¢gkiÀrusÁtÀs t´rt¢nik, ûszinte fasizmus-nosztalgia, az utolsÂ ember nem vÀltozik, ha-
ha! borzadjatok, faszkalapok, itt vannak Ãjra a d¡h´ngûk, a sÀtÀnemberek, a beretvÀlt
fej, a p´csrazzia, a szeges bakancsok ¢s a nemzetvez¢rek, feltÀmadt Himmler s´rt¢s
tarkÂja meg a boszorkÀnyhit, minden megy most, ami rossz, de csak az igazÀn, ami
olyan haszontalanul aljas ¢s oly ¢rtelmetlen¡l brutÀlis, hogy hihetetlen volna, ha nem
t´rt¢nne meg, tehÀt megt´rt¢nik, j´n hÀt a bestiÀlis, v¢r a v¢r¡nkbûl, ez a divat, en
vogue, egyre nagyobb ¡zlett¢ vÀlik a fekete mÀgia, Ãgy kezdûd´tt, hogy mindenf¢le afrikai meg
karibi-szigeteki varÀzsszereket kezdtek el Àrulni f¢rfiimpotencia, illetve a nûi frigiditÀs ellen, de
most mÀr visszahoztÀk a varÀzslÀsok klasszikusait, kiadjÀk a k¡l´nb´zû ́ rd´gi k´nyveket, az Âkori
kirÀlyok ¢s XIV. Lajos udvarÀnak fekete praktikÀit, ism¢t divatba j´tt Lilith meg a Fekete Hold,
aki a babiloni sivatagban egyes¡lt Asmodeusszal, ¢s a dahomeyi vudu-rÁtusok, az Ár Szent Pat-
rick-mÁtoszok meg az afrikai kÁgyÂisten, Djamballah legendÀi, mik´zben egyre-mÀsra jelennek
meg az ´rd´güzû k´nyvek, ma mÀr a fekete mÀgia szertartÀsaibÂl egymilliÀrd dollÀros hasznuk
van az ¡gyes kereskedûknek, ¢s ahogyan k´zeledik az ezred¢v, alighanem ez a biznisz m¢g jobban
sz¢lesedik...

7
ekkor
beÃszott egy arc
a szeme el¢ egy k¢p vonaglott, mintha fekete vÁzt¡k´r tetej¢n
napkÀprÀzta hullÀm j´nne
Ãgy lÀtta ezt a hihetetlen arcot, gy´trelmes orcÀt!
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nem akarta n¢zni ä àekkor
mÀsfel¢ n¢ztem, de hamar visszavonzott a tekintet
ezer jajgatÂ vonÀsa, a sz¡rke pÂrusokban a fÀjdalom ¢s
f¡lig hasÁtva k¢toldalt a szÀja, ñ, Nevetû Ember!Ê ä hogy
minden porcikÀja sikÁt, hiÀba k´ny´r´g
segÁts¢g¢rt, tudja, m¢gis minden¢vel ordÁt
egy ´r´k´s kiv¢gz¢s jelen¢lm¢ny¢t
kiguvadva, l¡ktetve, szikrÀzva elbesz¢lû szemgolyÂk
a szem´ld´k lilÀsfekete eresze alatt
ez a pillantÀs!
ezt lenyÃztÀk vagy mi
elevenen megnyÃztÀk, a kÁnhalÀl elûtti pillanat ez
ki tudja, miÂta
de nagyon
eleven ä
tÀn ez volt a legijesztûbb benne, hogy lÀtomÀs volta ellen¢re mennyire valÂsÀgosnak
tetszett ez a fej; formÀjÀt tekintve a r¢gi t¢rk¢pek sarkaira karcolt ¢gtÀj-szellemek fel-
dagadt pofÀihoz hasonlatos duda-ÀbrÀzat, de ¢lû, ez ¢lû! rÀngÂ, v¢rzû, a pocsolyasÀron
is Àtv¢rzû, sebhedt r¡csk´kkel teli arcocska, kÁnosan igazi, nem k¢pmÀs

´reg¢? gyerek¢? ä azt nem lehetett tudni, ¢jjel-nappal nyÃzzÀk
àgondoltamÊ
¢pp csak nem hal meg
¢s a CsÀnyi utca forgalmÀba meredt, de hasztalan igyekezett mÀsra gondolni
àki lehet ezÊ
mintha ez¡sttÀlon heverne a feje, de nem Keresztelû JÀnos, hanem mintha a le-

nyÃzott mocsÀrba-fullasztottat a hajÀnÀl fogva kihÃztÀk, fej¢t a t´rzs¢rûl le¡t´tt¢k vol-
na, m¢gpedig villogÂ ¢lü baltÀval, ezt a villogÀst a f¢lbevÀgott nyaksz¢lre ragadt szur-
kos v¢r sejteti, alvadt r´g´k a sÀrgÀllÂ sebhÀmon, de csak f¢l szemmel lÀttam, csak az
ÁrÂi zsenimmel sejtettem meg, ¢s nem merek m¢g egyszer odan¢zni, k¡l´nben is hogy
àszinte ¢l, szinte f¢lek, ez olyan valÂsÀgos!Ê, s mohÂn, mindjÀrt odapillantott ism¢t, hogy
lÀtja-e vagy soha t´bb¢ ä ¢s lÀtta, ugyan n¢mi vÁzgyürük elnyugovÀsa, fodrozÂdÀsok csil-
lapulta utÀn csak, de ez àfolyamatos jelen idûben van, micsoda szerencs¢tlen, most ́ likÊ

gondoltam sz¢gyenkezve
ott rÀngott, oldhatatlan g´rcsben tÀtogott, a kÁnjÀtÂl mÀr szinte ¢kesen
rÀn¢zett, mondott valamit, nem hallotta
ä talÀn nem is akarta? ä
izgatottan mÀsfele figyelt:
àezt a nyarat majd fel kell dolgozni hogy v¢ge
a kÁgyÂ meg a madÀr az ugyanaz: ¢n
jÂ formÀban vagyok, de a Mama titok, ne bolygassuk, hogy
az ¢let Áze jÂ, csak a hûs¢g ä
¢s nem kell annyit onanizÀlni
az¢rt, mert nem kaptuk meg a Nagy Nût (Azt) meg a Nobelt meg a
gondolatroham az AstoriÀnÀl, szint¢n jÂ
de mire fogom hasznÀlni?
Egy fejezetnek, amelyben
àa jelenlegi ¢let ugyanakkor egyben tÃlvilÀgi, feltÀmadott ¢let isÊ
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à¢lete egyben sajÀt halottkultusza, kultikus cselekv¢sÊ
tovÀbbÀ
à...minden pillanata kaotikus, mert erûk harcÀnak elûrelÀthatatlan ¢s pillanatnyi

hadÀllÀsa, mÀsfelûl sz¡ks¢gszerü, mert ez a pillanat ´r´kk¢ Ágy t¢rt ¢s Ágy t¢r vissza ä
a sz¡ks¢gszerüs¢g kÀoszaÊ ä ahogy TatÀr magyarÀzza a Nietzsch¢j¢ben

¢s
a kora d¢lutÀni naps¡t¢sben kÁnlÂdÂ utca k¢pe
meg az idei nyÀr ä amikor a dolgok t´rt¢nnek
°N, a kurva ä Ez a m¢rges napf¢ny!
ezt sose merem tovÀbbgondolni: a mag, aki a magvetû a
Mama hÀzÀban ä SZñ SE LEHET RñLA!... ä de
àahhoz az erûh´z, amely sz¡ntelen¡l alakul ¢s mindig ugyanaz marad, tartozik egy bensû oldal,

egyfajta proteusädionysosi karakter, ami ÀlcÀzza magÀt ¢s ¢lvezi magÀt az ÀtalakulÀsban. A sze-
m¢lyt, mint szÁnlel¢st kell megragadni...Ê

emez utolsÂ Nietzsche-asszociÀciÂ azonban egyszeriben visszapenderÁtette ism¢t a
valÂhoz vagy mihez, picike ́ nmagÀhoz, a bolond ÁrÂt mintegy pofon legyintette a lel-
kiismerete hangja: àçllj! t´rpe! ne tedd magadnak tÃl k´nnyüv¢!, ez nem a Te ´r´k
visszat¢r¢sed, mindent ´sszezagyvÀlsz, Ãgy lÀtszik, m¢g nem heverted ki a keresz-
t¢nys¢glÀzad, aki viszont nem tudja, mirûl besz¢l, az hallgasson!Ê, egy pillanatra meg-
´r¡lt e szigorÃ hangnak, Àm feszengve hamarost rÀ¢bredtem, hogy amire itt c¢lzÀs
t´rt¢nt, az ¢ppens¢ggel àegyfajta proteusädionysosi karakter, ami ÀlcÀzza ¢s ¢lvezi ma-
gÀt...Ê, szÂval àa szem¢ly mint szÁnlel¢sÊ, s term¢szetesen azonnal ¢rintve ¢rezte magÀt,
bÀr hogy pontosan mif¢le ¢rtelemben, azt ism¢t nem tudta volna megmondani... Nem
tud semmit. àAz¢rt jegyeztem meg!Ê àírÂ ä k¢rdez. Nix Zarathustra! Nem isten, nem
´rd´g, nem figura: û egy iz¢. GondolkodÂ nÀdszÀl. ¹nmagÀt rajzolÂ ceruza...Ê

°rezte, hogy szÁnlel.
Ami rosszabb: valami nyilvÀnvalÂan fontosabb, gy´trelmesebb, l¢nyegibb megisme-

r¢s helyett kritizÀlja, neveli, ûrzi meg magÀt ä a szembes¡l¢stûl? T¢ved¢s, amely szervess¢
vÀlik, ¢s szervez. Merev der¢kkal gyalogolt a kurva melegben, jobbra-balra forgatta a
fej¢t: mintha ¢n is egy gyalogos lenn¢k, àpocsolyafejÊ

àmind´ssze a l¢nyeg, lehÀmozva ¢s felhangosÁtva: zokogj¢k!
engem ijesszen. Igen ez ¢n vagyok: Mityu ´r´kk¢ fÀj de valÂÊ
Ettûl megk´nnyebb¡lt. (Nem bÁrta tovÀbb.)
Ettûl, hogy Ágy a k¢p¢be vÀgta magÀnak: ez vagy te, ´r´kk¢ fÀj, de valÂ, ez a g´rcs.

Ez vagy te. Ez, ez, ez: mindig sÁrsz, mindig f¢lsz, bravÃrt bravÃrra halmozok, hisz ter-
m¢szettûl f¡lig van hasÁtva a szÀd!, Â, eml¢ksz¡nk m¢g, de mennyire, a F¡les Rejt-
v¢nyÃjsÀg 1960-as ¢vfolyamÀnak k¢preg¢ny¢re, barÀtom, ott az ablak elûtti sz¢kben,
a rossz f¢nyn¢l ugyebÀr, ahogy reszkett¢l a Viktor HugÂ fûhûse t¡k´rbûl ismerûs Àb-
rÀzatjÀn s´t¢t¡lve szemed, b¢kaszÀjaddal hebegve, vinnyogva, kisfiam ä a k¢jtûl? vagy
a kÁntÂl? ä nem, ezen sose fogod tÃltenni magad, tudniillik, hogy te Ágy vagy ´r´kk¢
egyszer ebben a vÀltoztathatatlan ¢letben... egy mar¢k hamu ideges elûzm¢nye. Meg
ahogy kiabÀlok! àMegr¢m¡l´k magamtÂl.Ê Mennyire ¢lek!

Sz´rnyen maga el¢ bÀmult, f¢lmagasra, lÀtja-e m¢g a k¢pet, ha akarja. LÀttam. Me-
gint megk´nnyebb¡lt. àMindent ¢rez, ezen segÁteni nem tud. V¢dekezni nem tud. Ez
a b¡ntet¢s. Gyorsakat hunyorog szeg¢ny feje. Ennyi a megmaradt kifejez¢se. °rted?
Ez nem a kintnek van, hogy lÀssam, Â, r¢g szarik rÀm, a n¢zûre, a kÁvÀncsisÀgomra, a
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MÀsikra. F¢lre¢rt¢s. K¢nytelen lenni. S mert a kezeit levÀgtÀk, term¢szetes, pislog, ha
el akar bÃjni a pillantÀsom elûl. Mi mÀst tehetne? Suta reflex. Mert lecsaptÀk a lÀbÀt,
mind a kettût ¢s a t´rzs¢tûl is ¢ppÃgy megfosztottÀk, csonkoltÀk, ami magÀtÂl ¢rtetû-
dik, hÀt elfutni se tud...Ê

MÀr ha ez egy k¢p.
Mitûl k¢p egy k¢p ¢s mitûl valÂsÀg? Kitûl valÂsÀg? °n valÂsÀg vagyok? àFÀj, de valÂ.Ê

öjra n¢zte, elsz´rnyedve, viszketve, a d´bbent idûrûl elfeledkezve v¢gk¢pp, magÀn-
kÁv¡l. àBele fogom Árni a reg¢nybe.Ê

àA medÃzafû kivÀltotta tekintet.
Igen, talÀn a Lili eml¢ke (khmm)
meg a menthetetlen bukÀsomat ¢rezve
meg az elmebajom, az irodalmi tev¢kenys¢gem, szÂval
a v¢gletes ¢rz¢kenys¢gem elûnyei, a forrpontra ¢rt retteg¢s Àllapota
ahogy vagyok, ¢n, a MÀsik MagyarorszÀg
amelyiknek befellegzett, a rendszervÀltÀs betett neki,
ezt a kanyart mÀr nem viselte el egy se avagy
egy arckifejez¢s k´r¡lÁrÀsa:...Ê
De mÀr nem lÀtta. Addig szarakodott a gyÀvasÀgÀval, hogy elpasszoltam!
Elcseszte, Àm ha nagyon akarta, az¢rt itt volt m¢g, itt volt felid¢zhetûen, csupÀn

minduntalan a k¢p el¢ tolakodott a k¢p elsû megpillantÀsÀnak k¢nyelmetlen, fullasz-
tÂan igazi àeml¢keÊ, s vele az ´nmagÀt tÀmadhatatlan megfigyel¢sekkel fedezû vÀgy,
hogy ez min¢l hamarabb legyen az, csak egy kis eml¢k, ûszint¢nek hatÂ felismer¢sekkel:

àundorodom tûleÊ
àolyan, mint egy Àllat, halÀlorgazmusa vanÊ
àel kell vÀllalni, ¢n egy Àllat vagyok, hadd mondjÀk, ¢rz¢ki zsidÂ ÀllatÊ
àmert hirtelen rÀj´tt, hogy m¢g mindig azt a nût kÁvÀnja, tÃl jÂn ¢s rosszon, a fene

egye meg, azt, akinek a nev¢t a feles¢ge miatt nem Árhatja le, s m¢ghozzÀ egy bizonyos,
mondhatatlanul sz¢gyentelen mÂdon tette a magam¢vÀ azonnal, ott helyben ä ¢lvezz,
OlvasÂ, ¢lvezz!Ê

mÀr feszengett is magÀtÂl, tÀn nem kell mondani, a sz´rnyeteg
àakirûl szÂ volna, akit az ¢desanyja elfelejtett idej¢ben, kÀb¢ '52 ûsz¢n, ott, a VÀ-

roshÀz utcai Âvoda j¢gvirÀgos kovÀcsoltvas kapujÀban felvilÀgosÁtani, mielûtt egy ́ r´k
napra magÀra hagyta volna, hogy h¢, krampampuli, figyelj, neked szerencs¢tlen ter-
m¢szeted van, vigyÀzz vele, te tÃl¢rz¢keny vagy, Ãgynevezett ´r´kk¢ ÀllÂ lelkü mimÂza,
mondjuk, nem tehetsz rÂla, ilyennek sz¡lett¢l, luftballonfejjel a labirintusban, tudod,
Ãgyhogy hiÀba szeretsz majd ¢lni, te bele fogsz d´gleni k¡l´n minden kis pillanatÀba,
¢n drÀga sz´rnyeteg fiamÊ ä most is

szinte hÀnyni tudna nyers izgalmÀban
ànem lÀtom, most nem lÀtom, sebaj, nem erûltetj¡k, az alpÀriÊ
s megint ringva ment, hetyk¢n lÂbÀlta a strandszatyrÀt, mintha m¢g az a r¢gi, vonzÂ

faszÃ tin¢dzser voln¢k; kellemes v¢letlens¢gbûl ¢pp a fogorvosa hÀza elûtt haladt el,
ahol nyugi bele soft rock szÂl foghÃzÀs k´zben, nagyon jÂl t´m ¢s hÃz a szûke fogorvosnû,
Àldott kezü t´lt´tt galamb, a f¢rje is meg¢rtû fickÂ, kÀr, hogy ilyesmire nincs mÀr p¢n-
ze, de Ãgy ¢reztem, v¢gre valamivel felszabadultabban csÀszkÀlok a hûs¢gtûl guta¡t´tt
utcÀn, àsegÁtett az imaginatÁv sokkÊ, ¢s megint kezdett ¢hes lenni, amitûl hatÀrozottan
megk´nnyebb¡lt, mÀris nem foglalkozik annyit az ¹narck¢ppel, àhelyesÊ, maga el¢
imaginÀlta az °tlapot, àlÀssuk csak, t´kfûzel¢k kacsÀval vagy rozsdÀs marhap´rk´ltÊ,
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àna, fû, hogy kis¢tÀltam magambÂl a rosszkedvetÊ, ¢s àkellenek az ¢lm¢nyek, hÀt per-
sze, ez mindig bebizonyosodik!Ê, meg àmintha a fodrÀsznÀl szeszes bed´rzs´l¢st kapott
volna a luftballonfejem!Ê ä gondolta kiss¢ ´sszevissza, fÀjdalmas elû¢rzetektûl zavar-
tan, mielûtt a lelk¢ben egy reped¢sbûl szisszenve elûkÃszott az igazsÀg. S megmarta.

àA büneid nÁvÂja. Hogy nem sz¢gyelled magad. Te n¢zel engem? °n n¢zlek t¢ged.
Miv¢ lett¢l, Mityu. A k´z¢leted meg a kiver¢b. Meg az ́ nsajnÀlat! Az ́ nimÀdat e pusz-
tulÀs k´zepette! Micsoda l¢tmohÂsÀg. Teljesen ¢rtelmetlen. Alighanem ferde bosszÃ
az eg¢sz, ami¢rt te nem ´lhetsz, zsidÂ. HaragtartÀs, titkos neheztel¢s. Reisz doktor
müvei... De hol vannak a k´nyvek?Ê

TÀbor megÀllt az utcÀn, hitetlenkedve, szÁnpadiasan csÂvÀlta a fej¢t. MindazonÀltal
¢rezte, ¢g a f¡le. MohÂn f¡leltem befel¢. MegÁrom, na ¢s.

àA sÀtÀni v´r´ss¢g az Astoria-sarkon, amit szidsz, meg a f¡lledt l¢tillat, az eg¢sz bal-
jÂs koldusbolt te vagy. A koszlott potenciÀd! Tehets¢ges Ázü barÀtom, te vagy e VilÀg,
te vagy a KÀosz, a hÂh¢rbÀrd, te vagyok °N. Felfogod, mit tett¢l? A te gyül´leted,
erûszakos jelenl¢ted ez a Halott OrszÀg.Ê

Akkor ¢rtette meg, hogy kezdettûl ût nem akarja n¢zni az Arc, az Àltala megrontott
vilÀg arca. S hogy lenyÃzva, pûre halÀlverÁt¢kben pisloghatja csak ezt a tiltakozÀst, szin-
t¢n miatta van. àA müvem.Ê Most aztÀn t¢nyleg szeretett volna mÀsra gondolni, de
nem ment.

à°n: a nap arca, amit meg¢lek, vÀndorlÀs k´zben: Phoibos!Ê
àKevesebbel meg se el¢gszik!Ê De kicsit mÀr talÀn valÂban sz¢gyellte magÀt. çm

hûn rem¢lte, hogy alkalomadtÀn ezt is a javÀra ÁrjÀk majd. Kik? àKinek tünûd´m ¢n?
NegyvenhÀrom ¢ve ¢jjel-nappal kinek gondolkodom, vagy amit Ágy nevezek? Most is.
Ki akarja?Ê Egyre rosszabb lett. àTÀncoltÀl ¢s ́ lt¢l. A piros ragyogÀs. HullÀmok tetej¢n
a kegyetlen.Ê AzutÀn nyomtalanul elfelejtem ä gondolta rem¢nykedve.

àA rosszhiszemüs¢ged savanyÃszaga! A v¢ghez k´zel is reszketsz. Meddû akarsz len-
ni. Szebb! çskÀlÂdsz magadban, ¢s gyanÃsÁtgatsz, mintegy lepkehÀlÂval vadÀszol az
¡r¡gyekre, a mozg¢kony kifogÀsokra, hogy megÃszd. Nem Ãszod meg. Szarba ful-
ladsz, a sajÀt hasznosÁthatatlan büneidben tünsz el...Ê

A bolond TÀbor egy ́ r´k pillanatra a CsÀnyi utca forgalmÀba meredve Ãgy d´nt´tt,
ez az çrny¢k hangja. Nem az Isten¢. àAki nem Vagyok.Ê S hogy vÀlaszolni kell, àde
ûszint¢n aztÀn!Ê, ha mÀr Ãgyis mindegy, hisz gajra megyek hamarost, mint minden,
de a feh¢r szÀrnyÃ Erzsi nagyn¢nik¢m ¡zeni a V´r´smarty utcai halÀlbÂl, hogy ànem
feladniÊ, d´ntû pillanat, àmost kell megnyomni, nehogy bekapd a bumedlit!Ê Nagy
hirtelen kikaparta hÀt a nadrÀgjÀbÂl a vizesre izzadt trikÂja korcÀt, hogy amÃgy leg¢-
nyesen csÁpûre tehesse a k¢t kez¢t, emiatt ledobta a strandszatyrÀt is az aszfaltra, a
àMOS FEST TISZTíT! Ruhaipari Sz´vetkezetÊ ä feliratÃ utcai Âra alatt ä 12.52 volt
ebben az ́ r´k pillanatban ä, ¢s teljesen h¡ly¢n, mintha amaz valÂsÀg volna, felelt meg
a bensej¢ben joggal vÀdaskodÂnak:

ä Nem vagyok el¢g jÂ! °n is tudom. Nem vagyok el¢g jÂ. Mert rossz vagyok, rossz
anyagbÂl vagyok, Ãgy lÀtszik, bÀr egyesek szerint maga az emberi anyag nem jÂ, hÀt
ezt nem tudom, nem vagyok kellûen tÀj¢kozva, ahogy hÀborÃs bün´s miniszterek
szoktak fogalmazni, csak rossz vagyok. Azt tudom. °n vagyok a TÀbor, aki nem tud
t´k¢letes lenni, holott sz¡ks¢ges volna. Semmi mÀs nem sz¡ks¢ges. Nincs kifogÀs. Mi-
attam rossz e vilÀg. Te miattam vagy rossz. Tudom, mert el tudom gondolni, tehÀt
meg is valÂsÁthatÂ a koncentrÀciÂs tÀbor. Ha ¢n tudom, te is tudod. Az ¢n gondolato-
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mat irigylik a fasisztÀk. °n lÀtok. LÀtlak t¢ged. Nem talÀlok rÀ ments¢get. De meg
egyÀltalÀn: hogy nem vagyok el¢g jÂ! Merûben szem¢lyes probl¢ma ez.

Akik elmentek mellette, kiss¢ megn¢zt¢k a magÀban gesztikulÀlÂt. K´p´k rÀ. S mert
nem volt megel¢gedve az analÁzissel, àez kev¢sÊ, ¢s Ãgy ¢rezte, a baja valamik¢nt a
k´rm¢re ¢g mÀr, a hangja ¡v´lt¢sbe csapott Àt, habÀr, rem¢lte, csupÀn ´nmagÀban:
ä Nem vagyok el¢g jÂ! Ez a legfûbb. °n baszni akarn¢k legszÁvesebben, reggeltûl estig,
mint a szamÀr! Nem jÂsÀgbÂl! De nem baszok, m¢g azt se merek. SzÁvesebben n¢zek.
N¢zem a perzse kÁnt! Baj van! Mindig Ãj nû k¢ne! A vilÀg ¢g, el fog ¢gni, el¢gett, baj
van! Baszni ma mÀr kopÀr vesz¢ly! Baj van! Az emberben gyül´let van! Bennem gyü-
l´let van! ñ, Nevetû Ember! Megoldhatatlan! ä iÀzott ä HaragtartÀs! Titkos nehezte-
l¢s! Ez egy szar vilÀg! öj lapokat k¢rek! Nem vagyok el¢g jÂ! Nem vagyok Isten! Nem
¢r a Nevem! ä lihegte mÀr els´t¢t¡lt arccal, v¢rtolulÀsosan ä Vak vagyok a jÂra! Nem
lÀtok semmit, ami megmenthetne, VilÀgoknak TÀbora!

T¢nyleg, szinte belelilult ´nn´n zavarossÀgÀba, ebbe a kiss¢ f¢ktelen magÀnszÁn-
hÀzba! Nagy hirtelen magÀra ocsÃdva aztÀn, f¢lig hunyt pillÀin Àt, pÀni r¢m¡letben
immÀr csupÀn valami kuszasz¡rke pacÀt lÀtott... ä habÀr az¢rt, ha nagyon akarta, ¢s
persze akarta, Ãjra lÀthatta, n¢mi keservek ÀrÀn felid¢zhette magÀnak a K¢pet, amit
meg k¢ne Árni, de Ãgyse tudok, az Arcot; egyre fakÂbb lett, mind alvadtabb sÀrszÁn az
a nyers hÃs, àsz´kik belûle az ¢let, mint lufibÂl a gÀzÊ, de m¢g mindig lÀtta ezt a sÀ-
padtfeh¢r, kopasz-k´v¢r GorgÂt, halottvilÀg UtazÂjÀt a kÁs¢rteties napf¢nyben, 1992
ûrjÁtû nyarÀn, der¢kmagassÀgban a jÀrda f´l´tt lebegve, hangtalan (àmit csinÀlni?Ê)

nem kÁgyÂfej ä vagy m¢gis kÁgyÂfej?
¢n magam a vilÀg
agyontaposva
tekereg, itt van, jajong, iz¢
n¢mÀn, sÀrosan...
àVisszaeml¢kez¢s az elsû idûkre, mÀsfelûl jÂslatÊ
àmÀs szÂval...Ê
ä szÁnlelt.
(à°lvezte magÀt az ÀtalakulÀsban.Ê)
Akkor lÀtvÀnyos sÂhajjal felemelte a bolond TÀbor az aszfaltra dobott, rÀntott csir-

k¢vel telepakolt fekete müselyem strandszatyrÀt, elfeh¢r¡lten m¢g az izgalomtÂl, a
maga r¢sz¢rûl û ezt Ágy rem¢lte, ¢s sÂtÂl kivert alsÂ ajkÀt nyalogatva, rÀgva ä àher-
peszÊ, àde honnan veszem a szÁneket? ¢s ki sÃg?Ê ä megtÀntorult, mint aki napszÃrÀst
kapott, ¢rtitek, magyarÀzatk¢ppen, hÀtha v¢letlen¡l lesi valaki, àmi¢rt tenn¢?Ê, elûre
be vagyok tojva a d¢lutÀni kapÀlÀstÂl, megint kaki lesz, naponta le¢gek, j´het a javÁtÀs,
à¢lvezhetem magam az ÀtalakulÀsbanÊ; mert most m¢g az ember lÀtja az ¹narck¢pe-
met, de mire a d¢lutÀn eljû, hÀt ezt az¢rt nagyon Àt kell gondolni, Ãj ´tlet, az Ãj ´tle-
tekkel pedig vigyÀzni kell...

...habÀr nemcsak az Arc lÀngolt elûtte k¢nyelmetlen¡l izgatÂ fÀroszk¢nt tovÀbb, ha-
nem e àsz¡ks¢gszerüÊ (ideÀlis) d¢lelûtt àkaotikusÊ (reÀlis) r¢szletei ¢ppÃgy, a beretvÀs
manusz, a KazÀr utca komor lombjai a tüzfalon tÁz ¢ve, mint most is, meg az Astoria-
sarok sokkja egy hete, ¢s az archetÁpusok meg a dinnyeillat, a hullafoltos utca, a dicsû
reisz csenev¢sz titka, ¢s Ágy tovÀbb, àÃgyhogy ezt aztÀn v¢gk¢pp nem tudnÀm megÁrni
sehogy se, ezt a mait, ez tÃl sokÊ ä gondolta hulla rutinosan, ahogy bezuhant a szokÀsos
hely¢re a szokÀsos idûben, e gûzpÀrÀs bÀjzliba. A napos k¡sz´b´t Àtl¢pve, a f¢lhomÀ-
lyos ¢tkezd¢ben egy r´pke pillanatra mintegy megvakult, ekkor vÀratlan sebess¢ggel
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magÀba m¢lyedt, àaz ¢let, az ¢let!Ê, gondolta, meg ilyesmi, ¢s kolibricsicserg¢snyit ¢l-
vezte a vilÀgot, meg az Áz¢t, a mai napjÀt, felkavart lelk¢t, a büntudatÀt, gyÂgyÁthatatlan
sebeinek nem szünû fÀjdalmÀt, mielûtt az asszimilÀns t´mkelegben nekiÀllt volna ide-
gesen hÀtrafurakodni. Ott, hÀtul volt ugyanis a mÀr-mÀr alamuszin jÂsÀgos tekintetü,
nyakiglÀb felszolgÀlÂnû placca, ¢s û eme jÂsÀgosan alamuszi tekintet n¢lk¡l ä amely,
valljuk meg, reÀ n¢zve mindig is szÁn tapintatnak mutatkozott, m¢g legpimaszabb
eb¢dbotrÀnyai k´zepette sem k¢rdezûsk´dû, kritikÀtlan alÀzatnak ä nos, nemzûrÃd-
kupak hûs¡nk e megbocsÀtÂ tekintet n¢lk¡l mÀr egy falat rizses libaaprÂl¢kot se tudott
volna magÀhoz venni! (V¢g¡l e vigasztalÂ jellegü fogÀs mellett d´nt´tt.) Ebben a
Seolban.

àTÃlsÀgosan finom, nemcsak tÃl sok, de m¢g tÃl bonyolult is, azonkÁv¡l tÃl sok min-
den t´rt¢nt, rÀadÀsul a legfontosabb megint ÀbrÀzolhatatlan...Ê Legyintett, csak Ãgy
maga el¢ ä ût n¢zte a fele ¢tterem, mellesleg ä, s bepasszÁrozta a hasÀt egy sarokasztal
m´g¢.

D´gletes hûs¢g volt itt, baromi pÀra.

(FolytatÀsa k´vetkezik.)

MÀndy IvÀn

A PUHAKALAPOS

ä HÀny napos ez az ing?
IgazÀn nem szigorÃ hang. Se letolÀs, se szÀmonk¢r¢s. Ez a hang mÀr tÃl volt az ilyes-
min. Csak valami v¢gtelen fÀradtsÀg. Mint aki mÀr hosszÃ ideje ism¢tli az ilyen k¢r-
d¢seket.

A f¢rfi arcÀn r¢m¡let. Mintha egy r¢gi barÀtja felûl ¢rdeklûdtek volna. Igen, mÀr
elfelejtette, a nev¢re se eml¢kszik. °s akkor most elûrÀngatjÀk valahonnan. °rdeklûd-
nek felûle. ý meg valÂban mintha egy nevet mondana bizonytalanul ¢s valahogy sz¢-
gyenkezve.

ä Tegnap... igen... tegnap vagy tegnapelûtt.
Elmosolyodott. Olyan diadalmas ¢s m¢gis bÀrgyÃ mosollyal.
ä Papakoszta.
ä Tess¢k?
ä Egy nagy n¢v a r¢gi idûkbûl. Nûket gyilkolt meg a szÀzadfordulÂ tÀjÀn. Szûke

nûket. Nem, nemcsak szûk¢ket.
ä SzÂval mindegy volt neki.
ä Teljesen mindegy. Mondom, a szÀzadfordulÂ idej¢n... vagy m¢g elûbb... igen,

lehet, hogy m¢g elûbb.
ä JÂ. Te meg felveszel egy inget. M¢g a szÀzadv¢g elûtt.
A f¢rfi megint kimondta azt a nevet:
ä Papakoszta.
ä L¢gy szÁves ¢s vegy¢l fel egy mÀsikat.
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ä Egy mÀsikat?
D´bbent hang. Mintha csakugyan meg k¢ne vÀlni valakitûl. Felemelte a teÀskannÀt.
ä T´ltsek m¢g egy cs¢sz¢vel?
ä IgazÀn k´sz´n´m, de nem. Int¢zz¡k el inkÀbb azt az inget.
De akkor a f¢rfi mÀr eltünt valahol a szoba tÃlsÂ fel¢ben. SÂhajtott. HÀt m¢gis meg

kell vÀlnom tûled.
A szekr¢ny reccsen¢se. MegrovÂ reccsen¢se.
A feles¢ge, valahonnan egy mÀsik f´ldr¢szrûl:
ä °s ha lehet, valami elfogadhatÂ nyakkendût. Ha lehet...
A szekr¢ny fel¢ n¢zett. Rem¢nytelen. Oly s´t¢t tÀj. Senkit ¢s semmit se lehetett lÀtni.
Mit csinÀl ott a f¢rfi? Egy elfogadhatÂ nyakkendût keres? Egy nûvel ¢deleg? Olykor

felsurran egy nû. IddogÀlnak, csever¢sznek. A f¢rfi lefekteti a dÁvÀnyra. Lefekteti ¢s
ott felejti.

Elk¢pesztû! Elk¢pesztû!
ä Tess¢k? Mi az, hogy elk¢pesztû?
A feles¢ge meg se hallotta. Majd valami m¢lys¢ges leverts¢ggel:
ä Mikor besz¢lt¡nk mi valami ¢rtelmes dologrÂl?
A f¢rfi elûj´tt a szoba mÀsik v¢g¢bûl. A nyakkendûj¢t hÃzogatta. MegÀllt az ablaknÀl.

Kin¢zett.
ä A Fuhrmann B¢la apÂsa pisil odalent k¢t autÂ k´z´tt.
ä °s te bÀmulod?
ä Hogy milyen nyugodtan csinÀlja! Mondhatni, elegÀnsan. MÀr ahogy a nadrÀgjÀt

kigombolta!
ä K´sz´n´m a tudÂsÁtÀst, de most az¢rt mÀr talÀn...
ä Persze! Persze!
Kis sz¡net.
ä ...ja igen! Hogy ¢rtelmes dolgokrÂl besz¢lget¡nk! Azazhogy nem besz¢lget¡nk...

legalÀbbis idûtlen idûk Âta... Mit akarsz ezzel? Mi az, hogy ¢rtelmes dolgokrÂl?
ä Mondjuk egy k´nyvrûl.
ä Mif¢le k´nyvrûl?
ä Mondjuk egy Singerrûl.
ä Mi¢rt ¢ppen Singerrûl?
ä Mert ¢ppen az jutott az eszembe. Egy¢bk¢nt k¢rtelek, hogy hozd fel az Ãj Singert.
ä Majd felhozom. Holnap itt lesz. ä Le¡lt az asztalhoz. Arr¢bb tolta az ¡res teÀscs¢-

sz¢t, ¢s alig hallhatÂan: ä Azazhogy...
A nû rÀn¢zett, ¢s valami fÀjdalmas gÃnnyal: ä Azazhogy...
Elk¢pesztû, hogy ÂrÀkig ezt ism¢telgetik. Azazhogy. Minden egy¢b kikopott belû-

l¡k. Ez maradt. TalÀn m¢g n¢hÀny tÀntorgÂ szÂ visszat¢r, de az mÀr olyan megbÁzha-
tatlan. A f¢rfi m¢g mond valami sz´veget a szÁnpadon. Olyan betanult sz´veget, de az
mÀr nem az ́ v¢. Nem, az¢rt ez nem igaz. Olykor elkezd valami t´rt¢netet, amit ¢ppen
lÀtott vagy hallott. ValÂsÀggal ´mlik belûle a szÂ. De olyan zaklatottan. Mintha min-
dentûl meg akarna szabadulni. Mindent ki akarna magÀbÂl hajÁtani.

ä KarÀcsonykor egy¡tt dÁszÁtett¡k fel a fÀt. ä AztÀn, ahogy Ãgy hosszan eln¢zte, csak
annyit mondott: ä K¢rkedû.

A f¢rfi hirtelen felÀllt.
ä K¡l´nben egyÀltalÀn nem lehetetlen, hogy m¢g ma megveszem azt a k´nyvet.
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ä IgazÀn?
ä Hidd el, hogy mindjÀrt hazak¡ldenek.
ä Miket besz¢lsz?
ä MÀr csak bizonyos pozitÃrÀknÀl ¢rzem azt a...
ä PozitÃra! Mes¢lj nekem a pozitÃrÀkrÂl.
ä SzÂval mÀr csak egy-egy rossz mozdulatnÀl fÀj. ä F¢lbeszakÁtotta magÀt. ä Osto-

basÀg! Ne is besz¢lj¡nk fÀjdalomrÂl!
Az asszony Ãgy eln¢zte a f¢rj¢t.
ä Az¢rt nem kell begyulladni.
ä Ki gyullad be?
ä LÀtom a tekinteteden. Bent tartanak. Nem olyan nagy ¡gy. ä (Kis csend) ä Egy

s¢rvmüt¢t ä manapsÀg...
ä ManapsÀg! UtÀlom ezt a szÂt. Olyan f´l¢nyes ¢s ÀltalÀnos. Most m¢g csak azt tedd

hozzÀ, hogy a portÀs is meg tudja csinÀlni. A portÀs a portÀsf¡lk¢ben.
ä Nem teszem hozzÀ. Te is tudod, a Berendi doktor v¢gzi a müt¢tet.
A f¢rfi megism¢telte:
ä Berendi doktor.
ä A barÀtod.
ä A barÀtom.
Cs´nd. Hallgattak mind a ketten. Csak Ãgy n¢zt¢k egymÀst, kiss¢ gyanakodva.
A f¢rfi, mintha fejk´rz¢st v¢gezne, lassan, nagyon lassan ä talÀn rem¢lt valamit ettûl

a gyakorlattÂl. M¢ly l¢legz¢s. FelpumpÀlja magÀt. Hirtelen abbahagyta. °s olyan tÀ-
voli, fakÂ hangon:

ä A felv¢telin...
ä Mi van a felv¢telin?
ä Be kell diktÀlni a betegs¢geket.
ä ögy gondolod, hogy...?
ä Nem gondolom. Tudod, hogy milyen betegs¢geim voltak... meg hogy aztÀn...
Elhallgatott. Majd, mintha a levegûbûl szÂlt volna:
ä Felakasztottam magam.
Megism¢telte. Furcsa mÂdon valamivel hatÀrozottabban:
ä °n felakasztottam magam.
A feles¢ge felemelte a kez¢t. Szerencs¢tlen, elhÀrÁtÂ mozdulat. Csak ne k¢rjen bo-

csÀnatot! Mindig bocsÀnatot k¢r, ha elk´vet valamit. Mint most ezt a... ä Nem lesz bot-
rÀny. Ezek mÀr annyi mindent hallottak... olyan edzettek.

A mÀsik, valami v¢gtelen cs¡ggedts¢ggel:
ä HÀt lehet... talÀn igazad van. Edzettek, persze.
Sz¢tfoszlott a hangja.
Az ¡res levegû zÃgott.
°s ebben a zÃgÀsban megszÂlalt a telefon. Olyan vÀratlanul, rajta¡t¢sszerüen.
A nû megremegett. A takarÂ lecsÃszott rÂla. UtÀnanyÃlt, de minden meggyûzûd¢s

n¢lk¡l. A vÀllÀn kereszt¡l elkapta a kagylÂt. Nem fordult fel¢.
ä HallÂ! Tess¢k! HallÂ!
Egy kiss¢ nÀthÀs f¢rfihang.
ä Fel¢bresztettem?
ä K¢pzelje.
ä Jaj, bocsÀsson meg!
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ä Jaj, megbocsÀtok.
ä Annyiszor prÂbÀltam. A legk¡l´nb´zûbb idûpontokban. Gondoltam, most m¢g

megkÁs¢rlem.
ä Siker¡lt.
ä ögy aggÂdtunk magÀ¢rt. Az utÀn a sz´rnyüs¢g utÀn. Hogy tehetett ilyet a Bandi?

A pÀlya csÃcsÀn... sikerei telj¢ben...
ä Telj¢ben ä ez jÂ. Tud m¢g ilyeneket?
A f¢rfi meg se hallotta. Mondta, mondta a magÀ¢t.
ä Soha ilyen Puhakalapost nem lÀttam, mint a Bandi a Belsû ruhatÀrban. A k¡lf´ld

is felfigyelt rÀ.
ä Felfigyelt?
ä Azt hiszem, ezzel nem mondok ÃjsÀgot. Angol kritikusok is lÀttÀk a Belsû ruha-

tÀrat. Angolok, olaszok, n¢metek... kritikusok, rendezûk, szÁnhÀzi emberek. Ki akar-
tÀk vinni Londonba. Gondolja meg! Egy londoni szerzûd¢s... °s akkor ilyesmi... De
hÀt hogy tehette?

ä Nem tudom. Semmit se tudok... semmit?

V´r´s IstvÀn

LEV°L A JELENBELIEKHEZ

M¢rt mindig ebben a pillanatban lenni?
A jelen f´l¢, a jelen alÀ, mint
az osztÀlyzatok.
Sz¡rk¢sk¢k f¡zetpapÁr, bek´t´tt
k´nyvek. Fa tolltartÂ. A csukott
ablakon befel¢ j´n a f¢ny.
Isten ellazult figyelme. Egy
Âra szÀmlapja a plafonra
t¡kr´z, ¢s valÂban, a bees¢si
sz´g azonos a visszaverûd¢si
sz´ggel.

A tanÀr megÀll, alÀhajol a pillanat-
nak, mint BÀndi a lÀnyok szoknyÀjÀnak.
De hÀt mit lÀt? V¢kony lÀbakat,
feh¢r bugyit. Egy k¢z a magasba
lend¡l. A halÀl str¢bere v¢c¢re k¢retûzik.
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OLAJFA

Egy olajfÀban pÀnc¢lt talÀltak,
¢s most a hangyÀk s¡rgûsen
mÀshovÀ hordjÀk bÀbjaikat.
Egy lÀnctalpas traktor vÀrakozik.

Sz¢tdobÀlt maroknyi fekete
f´ld, levetett
olajos ing, f¢lbevÀgott
avokÀdÂ, eb¢didû.

Szemedhez igazÁtod a feh¢ret,
f¡ledhez a bÀdogz´rg¢st,
szÀdhoz a poharat.

Ijesztû lehet egy bogyÂ is.
Egy koponya is lehet megnyugtatÂ.

Perneczky G¢za

A REJTýZK¹Dý CSONTVçRY

àHajnalban nap nap utÀn a lÀngolÂ KÀrpÀtokat figyeltem, s egy d¢lutÀn
csendesen bÂbiskolÂ tinÂs szekeren megakadt a szemem. Egy kifejezhetetlen
mozdulat kezembe adja a rajzÂnt, s egy v¢nypapÁrra kezdem rajzolni a mo-
tÁvumot.

A principÀlisom nesztelen¡l hÀtul sompolyog, a rajz elk¢sz¡lt¢vel a vÀl-
lamra ¡t´tt: ÏMit csinÀl: hisz maga festûnek sz¡letett.Î Meglepûdve Àll-
tunk, egymÀsra n¢zt¡nk, s csak ekkor tudtam ¢s eszm¢ltem, amikor magam
is az eredm¢nyt lÀttam, hogy valami k¡l´n´s eset t´rt¢nt, amely kifejezhe-
tetlen boldog ¢rz¢sben nyilvÀnult meg. A rajzot oldalzsebbe tettem, s e perc-
tûl fogva a vilÀg legboldogabb embere lettem. PrincipÀlisom tÀvoztÀval ki-
l¢ptem az utcÀra, a rajzot elûvettem tanulmÀnyozÀsra: s ahogy a rajzban
gy´ny´rk´d´m, egy hÀromsz´gletü kis fekete magot pillantok meg bal ke-
zemben, mely figyelmemet lek´t´tte. E lek´t´tts¢gben fejem f´l´tt hÀtulrÂl
hallom: Te leszel a vilÀg legnagyobb napÃt-festûje, nagyobb Raffaeln¢l.Ê

(CsontvÀry: ¹N°LETRAJZI JEGYZETEK, 1910-es ¢vek)

T´bb mint k¢t ¢vtizeddel az eml¢kezetes CsontvÀry-lÀz utÀn mintha megint szapo-
rodnÀnak a rÂla szÂlÂ publikÀciÂk. V¢letlenrûl van szÂ vagy friss aktualitÀsrÂl? ValÂ-
szÁnüleg mind a kettûrûl. Ha p¢ldÀul ezt a tanulmÀnyt most egy bulvÀrlap k´z´ln¢,
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akkor talÀn a szerkesztû odabiggyeszthetn¢ az oldal tetej¢re: àNyugat-eurÂpai turn¢
elûtt a CsontvÀry-¢letmüÊ, vagy, teljesen mÀs megk´zelÁt¢sben: àIgaz, hogy a bolond-
jÀt jÀratta a vilÀggal CsontvÀry?Ê Ha pedig egy akad¢miai ¢rtesÁtû vÀllalnÀ a cikk k´z-
l¢s¢t, akkor ezt a cÁmet vÀlaszthatnÀnk: àMessianizmus ¢s szerepjÀtszÀs a szÀzadfor-
dulÂ magyar k¢pzûmüv¢szet¢ben.Ê Esetleg: àMallarm¢ ¢s Tolsztoj k´z´tt, CsontvÀry
miszticizmusÀnak hermeneutikÀja.Ê

E sokat sejtetû f¡gg´nylebegtet¢s utÀn illik, hogy el is mondjam pÀr szÂval, amit a
CsontvÀry-k¢rd¢s pillanatnyi helyzet¢rûl tudok. Azzal kezden¢m, hogy amit egyre vi-
lÀgosabban lÀtunk, annyi, hogy mennyire kev¢s az, amit biztosan tudunk CsontvÀry-
rÂl. Az olvasÂ e cikk v¢g¢n valÂszÁnüleg maga is Ãgy ¢rzi majd, legfûbb ideje, hogy a
CsontvÀry-kutatÀs Ãgy igazÀbÂl, ahogy meg¢rdemeln¢, v¢gre elkezdûdj´n. Klaniczay
Tibor annak idej¢n a KritikÀban megjelentetett vitacikk¢ben (A CSONTVçRY K°RD°S.
Kritika, 1966/1.) valahogy Ágy kiÀltott fel: ä Csak egy ûr¡lt lehetett ennyire normÀlis...
ä A fû probl¢ma ugyanis az volt, hogy mik¢nt lehetne ezt az irracionÀlis hangv¢telü,
a hivatalos müv¢szetpolitika s¢mÀitÂl oly roppant tÀvol esû müv¢szt m¢gis valahogy
àmegv¢deniÊ. AzÂta ilyen k¢rd¢sek egyre kev¢sb¢ gy´t´rnek minket, sût mindaz, ami
irracionÀlis, k´zben olyannyira divattÀ vÀlt, hogy most mÀr inkÀbb attÂl kell v¢den¡nk
CsontvÀryt, nehogy valamelyik szekta fûpapjÀvÀ tegy¢k meg ût azok, akik a vilÀgot az
okkult dolgok szem¡veg¢n Àt lÀtjÀk.

Teljesen f¡ggetlen¡l ettûl, mÀs dolgok is t´rt¢ntek. Az elmÃlt k¢t ¢vtizedben is to-
vÀbb nûtt az a tÀvolsÀg, ami a szÀzadfordulÂtÂl elvÀlaszt benn¡nket, ¢s ez¢rt kevesebb
liheg¢ssel ¢s t´bb tÀrgyilagossÀggal k´zeled¡nk n¢hÀny k¢nyes probl¢mÀhoz. így p¢l-
dÀul CsontvÀry szem¢lyis¢g¢nek neh¢z k¢rd¢s¢hez, illetve ahhoz a bonyolult viszony-
hoz, amit ez a festû a k´rnyezet¢vel ¢s vel¡nk, az àutÂkorÀvalÊ ki¢pÁtett.

Egyre t´bb jel mutat ugyanis arra, hogy CsontvÀry, aki olyan korban ¢lt, amelyben
¢ppen a müv¢szek ¢s a rivaldaf¢nyben forgolÂdÂ vel¡k egyÁvÀsÃak valamilyen erûsen
stilizÀlt szerep szabÀlyai szerint ¢lt¢k a mindennapjaikat (gondoljuk meg, e tekintet-
ben m¢g egy Ady sem volt kiv¢tel!), igen, e korban ¢ppen ez a CsontvÀry ¢pÁtette f´l
talÀn a legbonyolultabb ¢s legtalÀnyosabb müv¢szeti programot, ¢s ettûl elvÀlasztha-
tatlanul azt a szerepk´rt is, amit aztÀn halÀlÀig jÀtszott (mÀr ahogy ezt a szÂt ¢rten¡nk
kell, hogy àjÀtszottÊ...). Olyannyira valÂszÁnünek tünik ez a feltev¢s mostanÀban, hogy
szinte kÁs¢rt¢sbe es¡nk, hogy megfordÁtsuk Klaniczay t¢tel¢t ¢s felkiÀltsunk: ä Csak
egy normÀlis lehetett ennyire ûr¡lt!... ä Amiben persze benne van az a v¢lem¢ny¡nk
is, hogy erre a szerepre, ha komolyan veszi valaki, rÀ lehet menni.

No, de mÀris tÃl sokat elûlegeztem azokbÂl a probl¢mÀkbÂl, amikrûl itt szÂ lesz.
Visszat¢rek m¢g t´bbsz´r is rÀjuk, de elûbb n¢hÀny szÂt a mÀr f´ntebb is ¢rintett ¢s
t¢nyleg esed¢kes CsontvÀry-vÀndorkiÀllÁtÀsrÂl, s mindarrÂl, ami vele jÀr.

*

A CsontvÀry-k¢pek nyugati Ãtja egy ´t esztendûvel ezelûtti rendezv¢ny kapcsÀn me-
r¡lt fel elûsz´r, m¢gpedig HollandiÀban. T´bb magyar kiÀllÁtÀs is szerepelt akkor
Amszterdamban egy àmagyar h¢tÊ keret¢ben, s holland r¢szrûl az a kÁvÀnsÀg hangzott
el, hogy szeretn¢k CsontvÀry oeuvre-j¢t, amennyire azt a lehetûs¢gek engedik, a tel-
jess¢get megk´zelÁtû formÀban egy nagyobb szabÀsÃ kiÀllÁtÀson vend¢g¡l lÀtni.

ögy ¢rzem, meg kell emlÁtenem annak a holland miniszt¢riumi tisztviselûnek a ne-
v¢t, aki ezt a gondolatot f´lvetette. Peter Schreibernek k´sz´nhetj¡k az ´tletet, s azt
is, hogy a holland szervek azonnal f´lajÀnlottÀk, hogy nemcsak p¢nz¡gyi tÀmogatÀst
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adnak ehhez, hanem korszerü szakmai ¢s technolÂgiai segÁts¢ggel is hozzÀjÀrulnak a
tÀrlat elûk¢szÁt¢s¢hez. Csak egy konkr¢t p¢lda, miben szorul a CsontvÀry-oeuvre se-
gÁts¢gre: a nagy kompozÁciÂkat v¢gre rugÂs f¢mkeretekre feszÁtik fel, amelyek k¢pesek
lesznek majd arra, hogy minden k´r¡lm¢nyek k´z´tt a vÀsznak szÀmÀra optimÀlis fe-
szÁtûerûvel tartsÀk àegyenesbenÊ a festm¢nyeket. Ilyen technikai biztosÁtÀs n¢lk¡l ma
mÀr nem is lehetne vÀllalni az oly sokat meg¢rt ¢s nagyon is kÁm¢l¢sre szorulÂ Csont-
vÀry-k¢pek szÀllÁtÀsÀt.

Az Ágy sÁnekre fektetett hollandiai kiÀllÁtÀs ¡gy¢ben ezutÀn hosszÃ ideig m¢gsem
t´rt¢nt semmi ¢rdemleges. CsupÀn 1990 szeptember¢ben, amikor az Ãj kultuszkor-
mÀnyzat foglalkozni kezdett az elakadt CsontvÀry-tÀrlat probl¢mÀival, k´vetkezett be
´rvendetes fordulat. A p¢csi Janus Pannonius MÃzeum ¢s benne a CsontvÀry-gyüjte-
m¢ny vezetûje, RomvÀry Ferenc, Àllami garanciÀt kapott a rendezv¢nnyel kapcsolatos
kiadÀsokra. Hogy ez a segÁts¢g mit jelent, azt azzal ¢rz¢keltethetem, ha k´zl´m, hogy
csupÀn a CsontvÀry-k¢pek restaurÀlÀsa (s ebbe a munkÀba bevontÀk a magÀntulaj-
donban l¢vû festm¢nyek rendbehozatalÀt is!) t´bb milliÂ forintba ker¡lt. A hollandok
meghÁvÀsÀra az a hÀrom magyar restaurÀtor, aki mÀr t´bb mint tizen´t esztendeje
foglalkozik CsontvÀry-k¢pekkel, Amszterdamba utazott tapasztalatcser¢re, de a hol-
land szakemberek is t´bbsz´r meglÀtogattÀk azÂta a p¢csi ¢s budapesti restaurÀtor-
mühelyeket ä s Ágy t¢nyleg nyugodt lelkiismerettel ÀllÁthatjuk, hogy a CsontvÀry-k¢-
pek rendbehozatala a ma lehets¢ges legmegbÁzhatÂbb szakmai szÁnvonalon t´rt¢nik.
Ennek a munkÀnak a r¢szleteit egy¢bk¢nt a nagyk´z´ns¢g is megismerheti majd az
1993 mÀsodik negyed¢v¢ben a Hertogenboschi °szakbrabant MÃzeumban rendezen-
dû CsontvÀry-kiÀllÁtÀs katalÂgusÀnak vonatkozÂ szakcikkeibûl.

Ezek a àszÀrazÊ adatok. A hollandiai tÀrlat persze jÂ alkalomnak mutatkozik arra,
hogy a k¢pek, ha mÀr Ãgyis Ãton vannak, t´bb helyre is ellÀtogassanak. N¢metorszÀg,
Anglia, FranciaorszÀg ¢s Sv¢dorszÀg nagy mÃzeumaival folynak tÀrgyalÀsok, s kilÀtÀs-
ban van az is, hogy a k´vetkezû Velencei BiennÀl¢ idej¢re az anyag esetleg Velenc¢be
lÀtogasson. Ha csak a tervezett tÀrlatok fele valÂsulna is meg, m¢g akkor is biztosra
vehetj¡k, hogy az a CsontvÀry, aki ezutÀn visszat¢r majd MagyarorszÀgra, eg¢szen
mÀs helyet fog elfoglalni az egyetemes müv¢szett´rt¢netben, mint az, akit Ãtra indÁ-
tottunk.

Nyitott persze m¢g a k¢rd¢s, hogy milyen visszhangot kap majd az ¢letmü, mire
fog a leginkÀbb rezonÀlni a vilÀg. TalÀn a sokÀig dilettÀnsnak v¢lt ¢s mindmÀig t´b-
b¢-kev¢sb¢ bolondnak tartott felvid¢ki patikus szem¢ly¢re, aki huszonh¢t ¢ves korÀ-
ban, amikor elûsz´r vett rajzÂnt a kez¢be, azonnal à¢gi hangotÊ hallott, amely meg-
Ág¢rte neki, hogy û lesz a vilÀg legnagyobb festûje? Vagy pedig, f¢lretolva ezt a legen-
dÀt, ¢s nem t´rûdve a festm¢nyekbûl ÀradÂ furcsa szuggesztivitÀssal sem, a nagyvilÀg
majd napirendre t¢r CsontvÀry f´l´tt azzal, hogy egyszerüen elfogadja ût, mint àkva-
litÀstÊ? Az elismer¢st szÁvbûl szeretn¢nk, de tudnunk kell azt is, hogy mi az Àra. Meg-
¢rj¡k talÀn, hogy megjelenik majd a CsontvÀryt tartalmazÂ nagy Skira-k´tet is, s ezzel
az ¢letmü rÀker¡l a perfekcionizmus ¢s a finÀncgazdasÀg ama nagy karusszelj¢re, ami
n¢lk¡l manapsÀg alig k¢pzelhetû el az, amit Ãgy hÁvunk, a nemzetk´zi müv¢szeti ¢let
dinamikÀja?

Kiss¢ szorongÂ szÁvvel vesz¡nk hÀt majd bÃcsÃt a k¢pektûl. Mert ami a CsontvÀry-
anyaggal egy¡tt utazik, az v¢g¡l m¢giscsak egy darab MagyarorszÀg. A legt´bb, amit
a szakma, a magyar müv¢szett´rt¢n¢szek tehetnek, csupÀn annyi lesz, hogy tûl¡k tel-
hetûen megt´mik az ÃtipoggyÀszt. A CsontvÀryt kÁs¢rû tudomÀnyos cikkek, az ¢letmü
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hÀtter¢t, illetve magÀt a müv¢szt megvilÀgÁtÂ tanulmÀnyok talÀn hozzÀsegÁthetik a k¡l-
f´ldet jÀrÂ kiÀllÁtÀst ahhoz, hogy a k¢peknek ne csak Ãgynevezett sikere legyen, hanem
a m¢lyebb r¢tegeket, a minket is ¢rintû sorsk¢rd¢seket meg¢rtû visszhangja is.

PÀr szÂt m¢g tehÀt a kutatÀsrÂl ÀltalÀban. Ha mÀr CsontvÀry elhivatÀsÀnak a t´rt¢-
net¢t tettem meg a cikk mottÂjÀul, mi a helyzet ezzel ¢s a t´bbi, CsontvÀryhoz kap-
csolÂdÂ probl¢mÀval? A mottÂul vÀlasztott t´rt¢net immÀr hosszÃ ¢vtizedek Âta a ma-
gyar k¢pzûmüv¢szet talÀn legt´bb reflexiÂt kivÀltott ¢s legismertebb legendÀja, pszi-
chiÀtriai szakk´nyv is ÁrÂdott a k¢rd¢srûl, m¢gpedig Pertorini Rezsû CsontvÀry-pa-
togrÀfiÀja. Ez az 1966-ban megjelent munka r¢szletesen foglalkozott CsontvÀry ÁrÀsos
hagyat¢kÀval is, sokkal kimerÁtûbben, mint N¢meth Lajos k¢t ¢vvel korÀbban megje-
lent s inkÀbb az akkor legs¡rgûsebb feladatra, a k¢pek szÀmbav¢tel¢re ¢s ¢rt¢kel¢s¢re
´sszpontosÁtÂ monogrÀfiÀja. Pertorini halhatatlan ¢rdeme, hogy felhÁvta a figyelmet
arra, hogy ä ¢ppen egy, a szecessziÂ ¢s a szimbolizmus ¢veiben mük´dû festû eset¢ben
ä milyen nagy jelentûs¢gü lehet a mü szellemi hÀtter¢nek ¢s programatikus monda-
nivalÂjÀnak az ismerete. Valamilyen fatÀlis v¢letlen folytÀn azonban Pertorini ¢ppen
abban a t¢nyk¢rd¢sben n¢zett el valami fontosat, amire k¡l´nben ä mint pszichiÀter
ä eg¢sz patogrÀfiÀjÀt ¢pÁtette. Erre azonban majd r¢szletesebben kit¢rek a maga he-
ly¢n.

Hogy e sorok ÁrÂja ä az 1963-as eml¢kezetes sz¢kesfeh¢rvÀri CsontvÀry-kiÀllÁtÀs
utÀn, amellyel annak idej¢n KovÀcs P¢ter ¢s Kovalovszky MÀrta Àtt´r¢shez segÁtett¢k
az ¢letmüvet ä egyÀltalÀn Ãjra foglalkozni kezdett a CsontvÀry-k¢rd¢ssel, az is ´ssze-
f¡gg a most tervbe vett hollandiai tÀrlattal. MegbÁzÀst kaptam ugyanis a p¢csi Janus
Pannonius MÃzeumtÂl, hogy Árjak a katalÂgus szÀmÀra. Az elk¢sz¡lt dolgozat egy
k´nyvterjedelmet megk´zelÁtû tanulmÀny lett, amely k¡l´n´sen nagy figyelmet szen-
tel ä ¢ppen a Pertorini-k´tetben publikÀlt sz´vegekre tÀmaszkodva ä CsontvÀry ÁrÀsos
hagyat¢kÀnak. Ez a munka tulajdonk¢ppen m¢g folytatÀsra vÀr, hiszen a CsontvÀry
MÃzeumban l¢vû k¢zÁrÀsos anyag (a hagyat¢k kb. ´tven-hatvan szÀzal¢ka) ¢ppen az
utÂbbi idûben nem volt hozzÀf¢rhetû. Most restaurÀljÀk, s publikÀlÀsÀra talÀn mÀr a
k´zelj´vûben sor ker¡lhet.

A teljes ÁrÀsos hagyat¢khoz term¢szetesen hozzÀtartoznÀnak a magÀngyüjtem¢-
nyekben talÀlhatÂ egy¢b, hitelt ¢rdemlûen CsontvÀry kez¢tûl szÀrmazÂ k¢ziratok is,
k´zt¡k olyanok, amelyeket eddig m¢g egyÀltalÀn nem k´z´ltek. Ha egyszer kiadva
olvashatjuk majd CsontvÀry teljes hagyat¢kÀt, elk¢pzelhetû, hogy eddig ismeretlen,
Àm fontosnak tünû r¢szletek fogjÀk mÂdosÁtani a jelenlegi k¢pet. De mÀr Ágy is k¡sz´-
b¢n Àllunk egy Àrnyaltabb ¢s a szÀzadfordulÂ ÀltalÀnos szellemi ¢let¢t is a CsontvÀry-
¢letmü hÀtter¢be jobban belekomponÀlÂ felfogÀsnak.

*

Ez sokak ¢rdeme. Az alÀbb k´vetkezû oldalakon p¢ldÀul ism¢telten is id¢zni fogom
SinkÂ Katalin CsontvÀry-tanulmÀnyÀt, amely a legfrissebb adal¢k: 1991 ûsz¢n a Ma-
gyar IrodalomtudomÀnyi Int¢zet egy KUKUCS-¡l¢s¢n olvastÀk fel (k´z´lve: Müv¢-
szett´rt¢neti °rtesÁtû, 1991. 3ä4. szÀm). Ez a munka ¢ppen az¢rt figyelemre m¢ltÂ, mert
utat keres ahhoz, hogy amit eddig CsontvÀryban csak irracionÀlisnak vagy a szem¢lyes
sors fÀtumÀnak tartottunk, most elemeire bontva ¢s Ãjra ´sszerakva a rÀciÂ ¢s a t´r-
t¢neti ´sszef¡gg¢sek r¢sz¢ve tegy¡k ä azaz, hogy jobban megismerj¡k azt a kulturÀlis
tradÁciÂt, amely k´zvetlen elûzm¢nyeinkhez tartozik, s amelynek CsontvÀry is fontos
ÀllomÀsa. Sokkal korÀbbrÂl, 1965-bûl datÀlhatÂ JÀszai G¢za CSONTVçRY, KRITIKAI
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JEGYZETEK  cÁmü sajÀt kiadÀsÃ k´nyvecsk¢je, amelyet mindmÀig N¢meth Lajos Csont-
vÀry-monogrÀfiÀjÀnak (1964) legfontosabb kritikÀjak¢nt ¢s kieg¢szÁt¢sek¢nt tekinthe-
t¡nk. Az ebbûl a f¡zetbûl a jelenlegi tanulmÀnyba is Àtemelt Strindberg-id¢zet a Revue
des Revues cÁmü pÀrizsi folyÂirat 1894. novemberi szÀmÀban jelent meg. N¢meth Lajos
a legfigyelemrem¢ltÂbb eredm¢nyekhez egy, a hetvenes ¢vekben publikÀlt tanul-
mÀnyÀval jutott el a CsontvÀry-kutatÀs folyamÀn (ADAL°KOK A SZIMBOLISTA FEST°-

SZET TIPOLñGIçJçHOZ. Ars Hungarica, 1976/1.). Jelen ÁrÀs befejezû r¢sz¢ben erre a
cikkre ism¢telten is hivatkozom. CsontvÀry prÂf¢tai szerepvÀllalÀsÀval, ennek k´vet-
kezm¢nyeivel ¢s egyÀltalÀn a festû rendkÁv¡l sok probl¢mÀt felvetû kultÃrt´rt¢neti he-
ly¢vel pedig KarÀtson GÀbor foglalkozott elûsz´r kimerÁtûen egy 1975-bûl szÀrmazÂ
s igen gondolatgazdag essz¢ben (PENI°L ä EGY SZIMBOLIKUS °LET °RTELMEZ°S°NEK

MEGKíS°RT°SE . K´z´lve: 2000, 1989. oktÂber). Ebbûl az ÁrÀsbÂl itt most nem id¢zek,
de szÀmos r¢szletk¢rd¢sben nagy befolyÀssal volt rÀm.

HÀtralenne m¢g, hogy tÀmpontot adjak az id¢zett CsontvÀry-sz´vegek forrÀshe-
ly¢re vonatkozÂlag. Amit nem talÀl meg az olvasÂ a CSONTVçRY-EML°KK¹NYV  (Cor-
vina, 1976) egyes fejezeteiben ä nevezetesen CsontvÀry ott k´z´lt r´videbb ¢s hosszabb
´n¢letrajzÀban, a beadvÀnyokban, valamint a Keleti GusztÀvhoz Árt leveleiben ¢s K.
Lippichhez Árt negyedik level¢ben (a Lombroso-k¢rd¢s), arra rÀlelhet Pertorini Rezsû
emlÁtett CsontvÀry-patogrÀfiÀjÀnak az oldalain. így a festû metafizikai rendszer¢re ¢s
szÁntanÀra vonatkozÂ sz´vegr¢szeket A CSONTVçRY íRçSMþ-VçZLATAI  cÁmü fejezet-
ben, Pertorini pszichiÀtriai v¢lem¢ny¢nek ´sszefoglalÀsÀt pedig a k´nyv v¢g¢n olvas-
hatÂ A PSZICHñZIS LEFOLYçSA cÁmü r¢szben talÀlhatja meg.

Van m¢g egy forrÀsom. Nem tudom elhallgatni, hogy a sz´veg ÁrÀsa k´zben Àllan-
dÂan SinkÂ Katalin egy futÂlag elejtett megjegyz¢se csengett a f¡lemben. Elmes¢lte,
hogy CsontvÀry gondolkodÀsmÂdja ût leginkÀbb az unoka´ccs¢re eml¢kezteti. Ez a
kisfiÃ, mikor az utcÀn a nagyanyjÀval talÀlkozott, aki elmondta, hogy csak egy kis ¢lesz-
tû¢rt ment el a boltba, nagyanyja szavaira ezzel a k¢rd¢ssel vÀlaszolt: ä Mi¢rt, ki halt
meg?

Vajon utol tudjuk-e ¢rni a gyerekeket ¢s a nagy festûket a konkr¢t lÀtÀs eme cso-
dÀlatos egyszerüs¢g¢ben, csodateremtû erej¢ben ¢s komplexitÀsÀban? Biztos, hogy
nem. M¢gis, fogjunk bele.

*

Az 1963-as nagy sz¢kesfeh¢rvÀri kiÀllÁtÀson, h¢t ¢vvel az '56-os forradalom utÀn,
CsontvÀry, szinte minden elûzm¢ny n¢lk¡l, egyszerre bizonyult modernnek ¢s k´z-
¢rthetûnek, ¢s ezen tÃlmenûen azzal a f´l¡lmÃlhatatlan vonzerûvel is rendelkezett,
ami a tiltott gy¡m´lcs´k sajÀtja. Mert nyilvÀnvalÂ volt, hogy a viharos siker nemcsak
a fantasztikusan lÀtvÀnyos müveket alkotÂ festûnek szÂlt, hanem ÀltalÀban is a àma-
gyar g¢niusznakÊ ä a CsontvÀry-kiÀllÁtÀs tagadhatatlanul magÀn viselte a àprotest artÊ
jellemzû vonÀsait.

àA rajongÂ lelkesed¢s, amellyel az orszÀg napjainkban CsontvÀry müv¢szet¢t k´r¡lveszi, mint-
ha szerepvÀltÀst jelentene: az eg¢sz nemzet... a renden kÁv¡li vilÀg fel¢ fordul sÂvÀrogvaÊ ä
Árta ebben az idûben M¡nchenben megjelentetett tanulmÀnyÀban JÀszai G¢za, egy
magyar müv¢szett´rt¢n¢sz, aki az 1956-ot k´vetû hÂnapokban emigrÀlt N¢metor-
szÀgba. JÀszai azonban nemcsak a CsontvÀry-kultusz politikai hÀtter¢t Árta le azzal a
tÀrgyilagossÀggal, amit a nagyobb tÀvolsÀg biztosÁtott a szÀmÀra, hanem egyÃttal azzal,
hogy rÀmutatott CsontvÀry k¢peinek ¢s a XIX. szÀzadi m¡ncheni romantikus fest¢-
szetnek (az Ãgynevezett orientalista Àgnak) a k¢zenfekvû rokonsÀgÀra is ä ne felejts¡k,
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CsontvÀry M¡nchenben tanult! ä, elûsz´r hÁvta fel a kutatÀs figyelm¢t arra a lehetû-
s¢gre, hogy CsontvÀry àrendkÁv¡lis¢geÊ talÀn a romantikus hagyomÀnyokkal tovÀbb-
´r´klûd´tt àrendenkÁv¡lis¢ggelÊ rokon. °s ezzel t´rt¢nelmileg is jobban definiÀlhatÂ
irÀnyba terelte a kutatÀsokat.

*

CsontvÀry ¢s a romantika?
K¢ts¢gtelen¡l volt a romantikÀnak ä ¢ppen I. Lajos bajor kirÀly udvarÀban ä egy kul-
tÃrt´rt¢neti kuriÂzumokra ¢s antik eredetü vagy orientÀlis Ázü t¢mÀkra specializÀlt
Àga, amely elûk¢p¡l szolgÀlhatott CsontvÀry szÀmÀra ä hiszen az olyan CsontvÀry-
kompozÁciÂk, mint p¢ldÀul a taorminai g´r´g szÁnhÀz romjai a hÀtt¢rben az EtnÀval,
m¢g k¢pkivÀgÀsukban is hüen k´vetik Carl Rottmannak a bajor kirÀly megrendel¢-
s¢re k¢sz¡lt szicÁliai tÀjait. MÀsr¢szt azonban nem mehet¡nk el szÂtlanul a mellett a
t¢ny mellett sem, hogy Rottmannak ¢s festûtÀrsainak a k¢pei az 1830-as ¢s '40-es esz-
tendûkben sz¡lettek, CsontvÀry viszont t´bb mint ´tven ¢vvel k¢sûbb jÀrt elûsz´r
M¡nchenben, s nagy tÀjk¢peit egy Ãjabb ¢vtizeddel k¢sûbb, mÀr a szÀzadfordulÂ utÀn
festette.

Ebben az idûben a m¡ncheni udvari romantika jellegzetes t¢mÀi, az antik romok
¢s egzotikus kultÃrt´rt¢neti lÀtvÀnyossÀgok mÀr r¢ges-r¢g a levelezûlapok ¢s az illuszt-
rÀlt irodalmi lapok k´zhelyeiv¢ vÀltak. Az ¢letfa motÁvuma vagy az ût lÀncot alkotva
k´r¡ltÀncolÂ sz¡zek rajza pedig az olyan folyÂiratok fejl¢ceit dÁszÁtette, mint amilyen
a Jugend vagy a Ver Sacrum is volt! Ha igaz is, hogy CsontvÀry olyan t¢mÀkhoz nyÃlt,
amelyek valamikor t¢nyleg a romantika repertoÀrjÀhoz tartoztak, az û idej¢re ezek az
elemek mÀr az akad¢mizmus k´zhelyeiv¢ vÀltak, illetve a Jugendstil bizarr Àtdolgo-
zÀsÀban az ¢letfilozÂfiÀk ¢s az irracionÀlis müv¢szeti Àramlatok fordulataik¢nt kaptak
Ãj erûre. Milyen k´vetkeztet¢seket vonhatunk le ebbûl? Lehets¢ges volna, hogy Csont-
vÀry ä ez a hol àmes¢sen keleti müv¢sznekÊ, hol pedig àa Duna-medence finÀnc
Rousseau-jÀnakÊ kikiÀltott festû ä csak egyike azoknak az Ázig-v¢rig d¢ln¢met vagy
osztrÀk fogantatÀsÃ mestereknek, akik, mint p¢ldÀul Franz Stuck M¡nchenben vagy
a szecessziÂ müv¢szei B¢csben, a szÀzadfordulÂn mük´dve, s az akad¢mikus hagyo-
mÀnyokat az ellenkezûj¡kbe, az irracionÀlisba fordÁtva, a fest¢szet ter¢n egy stilizÀlt
¢s tehets¢gesen manierisztikus Jugendstil-mitolÂgiÀt hoztak l¢tre?

JÀszai, aki a lÀzas nyugtalansÀggal a vilÀgban utazÂ CsontvÀryt legszÁvesebben to-
vÀbbra is az àidegenbe vÀgyÂÊ romantikus müv¢sz tÁpusÀhoz k´tn¢, m¢lyebb l¢lektani
¢s müv¢szetelm¢leti r¢tegekben keresett magyarÀzatot. CsontvÀry fantasztikus hatÀ-
sÃ, a XIX. szÀzadi Ázl¢sen tÃll¢pû dekorativitÀsÀban ¢s kozmikus fesz¡lts¢gekkel terhes
elûadÀsmÂdjÀban van valami, ami rendkÁv¡li koncentrÀciÂra vall, ¢s amit a teljess¢gre
valÂ t´rekv¢s jellemez ä ami tehÀt nem sorolhatÂ be sem a k¢sû romantika didaktikus
indÁttatÀsÃ kultÃrt´rt¢neti illusztrÀciÂi, sem pedig a szecessziÂ egzotikus hangulatokat
keresû vÀsznai k´z¢. JÀszai Strindberg egy 1894-es datÀlÀsÃ kijelent¢s¢t id¢zi tehÀt,
hogy hely¢re tehesse CsontvÀry roppant egy¢ni hangÃ ¢s oly ´nk¢nyesnek, annyira
szuggesztÁvnak tünû oeuvre-j¢t: àPontosan ez a term¢szetes müv¢szet, mert a müv¢sz a ter-
m¢szethez hasonlÂan dolgozik: kedve szerint ¢s hatÀrozott c¢l n¢lk¡l.Ê Ez a magatartÀs az ¢n
¢s a term¢szet, illetve az ¢n ¢s az Isten k´z´tt hÃzott egyenlûs¢gjel tipikusan roman-
tikus formÀja ä hangoztatja JÀszai, ¢s hozzÀfüzi: àA mÁm¢zis alapjai itt mÀr megrend¡ltek,
mert a term¢szettel magÀt egyenrangÃnak hirdetû müv¢sz egyben term¢szetellenes magatartÀst is
tanÃsÁt...Ê Tegy¡k hozzÀ; olyan magatartÀst, ami a romantikÀbÂl eredeztethetû, de
m¢g fokozottabban lesz aztÀn jellemzû az avantgÀrd müv¢szetre.
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Erûs tehÀt a kÁs¢rt¢s, hogy CsontvÀryban v¢g¡l is a modernek egyik elûfutÀrÀt lÀs-
suk ä ami, valljuk be, nem is lenne eg¢szen l¢gbûl kapott ́ tlet, hiszen a nyugat-eurÂpai
posztimpresszionizmus mesterei, C¢zanne, Van Gogh vagy Gauguin is a term¢szetbûl
tÀplÀlkozva, de r¢szben mÀr ellene fordulva alkottÀk meg ¢letmüv¡ket. K¢zenfekvû
müv¢szett´rt¢neti feladat lenne tehÀt CsontvÀrynak, a kelet-eurÂpai posztimpresszi-
onizmus nagy alakjÀnak szakszerü àfel¢pÁt¢seÊ.

De mielûtt elhamarkodnÀnk a dolgunkat, s ebbe a megtisztelû munkÀba belefog-
nÀnk, tanÀcsos k¢zbe venn¡nk SinkÂ Katalin emlÁtett tanulmÀnyÀt, amely CsontvÀry
n¢hÀny fiatalkori k¢pe kapcsÀn azt a k¢rd¢st feszegeti, hogy mennyire vehetj¡k ko-
molyan a festû àisteni elhivatÀsÀnakÊ t´rt¢net¢t ä egyÀltalÀn, milyen kulturÀlis miliû-
bûl emelkedett fel CsontvÀry, s mi¢rt volt fontos szÀmÀra ez a misztikus t´rt¢net. Mert
ez a tanulmÀny arra is vÀlaszol, mennyiben hasonlÁthatÂ az a kulturÀlis ́ r´ks¢g, amire
CsontvÀry ¢pÁtett, ahhoz a szellemi horizonthoz, amivel a szÀzadfordulÂ ä s benne a
posztimpresszionizmus ä nyugat-eurÂpai nagymesterei rendelkeztek.

*

SinkÂ a CsontvÀryhoz int¢zett ¢gi szÂzat Raffaello-motÁvumÀt vizsgÀlta meg k´zelebb-
rûl, azaz a ànagyobb festûnek lenni, mint RaffaelÊ gondolat kultÃrt´rt¢neti elûzm¢nyeit
igyekezett CsontvÀry sorsd´ntû misztikus ¢lm¢ny¢vel ´sszevetni s ennek alapjÀn
CsontvÀry vilÀgk¢p¢t is rekonstruÀlni. Az imponÀlÂan nagy t´rt¢neti anyagot f´lvo-
nultatÂ Àttekint¢s l¢nyeg¢t a k´vetkezûkben foglalhatnÀm ´ssze:

RaffaellÂt mÀr a barokk kor szÀzadaiban is àisteni festûÊ-k¢nt, illetve a àfestûfejedelemÊ
megtestesÁtûjek¢nt tisztelt¢k, s az alakjÀban konkretizÀlÂdott zsenikultusz Ãj impulzu-
sokat kapott a XIX. szÀzad folyamÀn. Ez az Ãjabb hullÀm talÀn Ingres k´zismert k¢-
p¢vel kezdûdik, amely a müv¢szt kedves nûi modellj¢vel, FornarinÀval ÀbrÀzolja egy
k¢sz¡lû Madonna-k¢p elûtt. A XIX. szÀzadi Raffaello-kultusz aztÀn hol vallÀsosan ¢r-
zelgûs, hol pedig erotikus tartalmat k´lcs´nz´tt ennek a jelenetnek, s a àfel¡lmÃlha-
tatlan zsenitÊ t´bbnyire Ãgy ÀbrÀzolta, hogy igyekezett a Madonna-k¢pek fest¢s¢nek
magasztos feladata, illetve a festû tÀrsasÀgÀban l¢vû sz¢p modell irÀnt ¢rzett olthatatlan
szerelem k´zti ellentmondÀst dramatizÀlni. (Csak zÀrÂjelben: ennek az ÀbrÀzolÀsmÂd-
nak a hosszÃ sora Picasso azon grafikÀival zÀrul, amelyek obszc¢n helyzetben ÀbrÀzol-
jÀk a reneszÀnsz mestert ¢s modellj¢t. Ennek a blaszf¢mikus r¢zkarcsorozatnak a meg-
sz¡let¢s¢ben nem neh¢z bizonyosfajta, PicassÂra jellemzû, hatalmi gesztust is lÀtnunk:
magÀnak hÂdÁtotta meg az addig RaffaellÂnak kijÀrÂ kultikus tiszteletet.)

A XIX. szÀzadi Raffaello-ÀbrÀzolÀsok k´z´tt is ä ¢ppen a k´z¢p-kelet-eurÂpai t¢rs¢g
szÀmÀra ä k¡l´nleges jelentûs¢güek lehetnek a n¢met nazar¢nus festûk Raffaello-k¢pei
¢s -grafikÀi, mert ezek egyfajta àmüv¢szteolÂgiaÊ jegy¢ben, amelyben mÀr a modern
kor kispolgÀrÀra jellemzû meglehetûsen szenvelgû müv¢szetszeml¢let is felismerhetû,
kÁs¢rt¢k v¢gig RaffaellÂt az ¢letÃtjÀn. Ezekben a feldolgozÀsokban nagy szerepet jÀt-
szott a megindÁtÂ t´rt¢neteket kedvelû ¢s vallÀsos elemekkel szÁnezett fordulatokat,
sokszor àcsodÀkatÊ is az elbesz¢l¢s fonalÀba sz´vû naivan mes¢s stÁlus. A zseniÀlis festû
itt mÀr nem a magaskultÃra k´reire jellemzû ÀrnyaltsÀggal ¢s a humanista tradÁciÂkat
szuver¢n¡l birtoklÂ vagy tovÀbbadÂ intellektuel k¢p¢ben l¢p el¢nk, hanem sokkal po-
pulÀrisabb formÀban ä ez¢rt az ¢let¢t kÁs¢rû kinyilatkoztatÀsok ¢s csodÀk is egyre tÀ-
volabb ker¡lnek a Vasari egykori müv¢sz¢letrajzaiban olvashatÂ esem¢nyektûl, ¢s in-
kÀbb a àhangokat hallÂÊ Jeanne d'Arc vagy a àtiszta szÁvü pÀsztorlÀnynakÊ megjelenû
Lourdes-i Szüz legendÀinak a stÁlusÀra hasonlÁtanak.
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A fiatal, patikusgyakornokk¢nt dolgozÂ CsontvÀry, aki inkÀbb (meglehetûsen k´-
zepesnek mondhatÂ) term¢szettudomÀnyos müvelts¢ggel rendelkezett, ¢s aki a mü-
v¢szetrûl szÂlÂ ismereteit is csupÀn a XIX. szÀzad mÀsodik fel¢nek n¢pszerü kiadvÀ-
nyaibÂl ¢s populÀris hangÃ ÃjsÀgcikkeibûl merÁthette, elhivatÀsÀnak pillanatÀban nyil-
vÀn ennek a Raffaello-legendÀnak a karjÀba vetette magÀt, s ahogy azt SinkÂ Katalin
bizonyÁtani is tudta, n¢hÀny korai festm¢ny¢ben ä ́ nmagÀt Raffaello szerep¢be ÀllÁtva
ä meg is prÂbÀlta a Raffaello-mÁtoszban megfogalmazott zsenikultuszt, mint valami
varÀzsk´nt´st, magÀra ´lteni. A kÁs¢rlet csaknem f¢l ¢vszÀzados k¢s¢ssel k´vette a na-
zar¢nusok ÀbrÀzolÀsait ä azzal a k¡l´nbs¢ggel, hogy azok el¢rz¢keny¡lt hangja, illuszt-
ratÁv mes¢lûkedve ¢s rajzi stilizÀltsÀga term¢szetesen mÀr nem talÀlhatÂ meg Csont-
vÀrynÀl, aki az elsû perctûl kezdve sokkal eksztatikusabb, a mÀgikus hangv¢telhez von-
zÂdÂ müv¢sznek bizonyult.

SinkÂ Katalin eszmefuttatÀsa azonban nemcsak CsontvÀry pÀlyakezd¢s¢nek kultu-
rÀlis ¢s l¢lektani hÀtter¢t igyekszik felderÁteni, hanem ehhez kapcsolÂdva olyan k¢r-
d¢seket is felvet, amelyekre alig tudunk megnyugtatÂ vÀlaszt adni. Mi az oka annak
ä k¢rdi ä, hogy ¢ppen ez a szakrÀlis elûk¢pekbe fogÂdzkodÂ, a zsenikultusz ¢s a pa-
tetikus nagysÀg gondolatk´r¢hez vonzÂdÂ, ahogy û mondja, àstatikus vilÀgk¢püÊ
CsontvÀry vÀlt a magyar n¢p legn¢pszerübb festûj¢v¢, ÃgyszÂlvÀn kulturÀlis megvÀl-
tÂjÀvÀ? Fel kell tenn¡nk a k¢rd¢st ä ism¢tli SinkÂ ä, hogy àMegszÀllott tekintetü ́ narck¢pe,
fÀjdalmas-fens¢ges magÀnyos c¢drusai mennyiben vÀltak a mi ́ narck¢p¡nkk¢, mondhatni szim-
bolikus k¢pekk¢ nemzettudatunkban?Ê

E sorokat olvasva az az ¢rz¢s¡nk tÀmadhat, hogy, Áme, hÀt itt vagyunk az ÀltalÀno-
sabb ¢rtelemben vett Kelet-EurÂpa neurotikus t¡netektûl sem mentes pÀtoszÀnÀl ¢s
identitÀsprobl¢mÀinÀl, melyek valamilyen formÀban ä Ãgy lÀtszik ä mÀr CsontvÀry
korÀban aktuÀlisak voltak. Van-e m¢g kedv¡nk Ágy, ennek az ¢vszÀzados folytonos-
sÀgnak a lÀttÀn, CsontvÀrynak a posztimpresszionizmus panteonjÀban elfoglalt eset-
leges hely¢rûl hipot¢ziseket f´lÀllÁtani? Nem Ág¢r-e t´bbet, ha, a müv¢szett´rt¢neti
sablonok erûltet¢se helyett, megprÂbÀlunk m¢g m¢lyebbre hatolni a CsontvÀry ¢let-
müv¢t is jellemzû ¢s n¢ha talÀn kev¢sb¢ àmüv¢szinekÊ tünû regionÀlis probl¢mÀkba?

Ehhez bizonyÀra sok segÁts¢get nyÃjthat, ha m¢g t´bb figyelmet szentel¡nk szem¢-
ly¢nek ¢s ÁrÀsos hagyat¢kÀnak.

*

A Raffaello-identitÀs probl¢mak´r¢t feltÀrÂ dolgozat nem foglalkozhatott azzal a k¢r-
d¢ssel, hogy mennyiben tarthatjuk CsontvÀryt elmebetegnek, hiszen k¢zenfekvû az
egyetlen lehets¢ges vÀlasz: a nagysÀghoz ¢s a kivÀlasztottsÀghoz valÂ ilyet¢n ragaszko-
dÀs tÃll¢p a szem¢lyis¢g hatÀrain, s olyan dolog, amit a pszichÂzis legfeljebb csak Àr-
nyalhat. A müv¢szidentitÀs k¢rd¢se, egyes korokban lehets¢ges formÀja ¢s stilizÀltsÀga
¢rdekelheti a patolÂgusokat is, de elsûsorban m¢gsem kÂrt¡net, hanem kultÃra. Egy
tÀrsadalom szellemi ´r´ks¢ge, majdnemhogy determinÀltsÀga.

CsontvÀry ÁrÀsos hagyat¢kÀnak ismerûi, az ¢rett müvek szellem¢nek s müv¢szi
programjÀnak kutatÂi azonban nemcsak az eddigiekben vÀzolt Raffaello-identitÀsÀrÂl
tudnak, hanem egy, a k¢sûbbi ¢vekre jellemzû vÀltozatrÂl is, m¢gpedig CsontvÀrynak
arrÂl a vÀgyÀrÂl, hogy AttilÀval, a hunok kirÀlyÀval azonosulhasson valamilyen szel-
lemi sÁkon ä ¢s errûl joggal felt¢telezhetj¡k, hogy minden bizarrsÀga ¢s szokatlansÀga
ellen¢re is olyan dolog volt, ami ott lebegett a korszak atmoszf¢rÀjÀban. CsontvÀry
¢rett periÂdusÀban ä r¢szben a k´zel-keleti Ãtjain v¢gzett àbibliavizsgÀlatainakÊ ered-
m¢nye alapjÀn ä elfordult a kereszt¢ny vallÀstÂl, ¢s egy olyan egy¢ni Ázü, de archaikus
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hagyomÀnyokra is tÀmaszkodÂ napimÀdÂ kultuszt fejlesztett ki, amelynek hÀtter¢ben
a hunämagyar mondak´r, illetve az Attila kirÀlyba vetÁtett zsenikultusz Àllott. A hunok
kirÀlya a vilÀgt´rt¢nelem legnagyobb zsenije ä ÀllÁtotta CsontvÀry ä, akit Isten majd-
nem ugyanazokkal a szavakkal vÀlasztott ki feladatÀra, mint nemr¢g magÀt Csont-
vÀryt: àTe leszel a vilÀg legnagyobb hadvez¢re, nagyobb a rÂmaiaknÀl.Ê CsontvÀry utolsÂ,
soha el nem k¢sz¡lt müve is tulajdonk¢ppen ennek a mÁtosznak lett volna az ÀbrÀzo-
lÀsa, azzal az ¢rdekes kieg¢szÁt¢ssel ä s ez most mÀr nem lephet meg minket ä, hogy
a gyûzedelmes Attila helyett maga CsontvÀry szerepelt volna a festm¢ny k´z¢ppont-
jÀban.

A CsontvÀry-f¢le Attila-mÁtosz, ha megprÂbÀljuk racionalizÀlni a tartalmÀt, ugyan-
olyan k¢pet vetÁt el¢nk a festûrûl, mint a Raffaello-kultusszal kapcsolatos kutatÀsok.
Legfeljebb a mÁtosz kiindulÂpontjÀt nevezhetj¡k fiktÁvebbnek, hiszen ä mint k´ztudott
ä a n¢pvÀndorlÀs kori hun birodalom semmik¢pp sem tekinthetû a k¢sûbbi magyar
kirÀlysÀg elûzm¢ny¢nek, a k¢t n¢p k´z´tt soha nem volt semmif¢le rokonsÀg. Csont-
vÀry azonban m¢gis bÀtran ÀllÁthatta, hogy a magyarsÀg sorsprobl¢mÀit a hun elûd´k
p¢ldÀjÀra tÀmaszkodva kell megoldani, mert a XIX. szÀzadi romantikus t´rt¢nettu-
domÀny felt¢telez¢sei alapjÀn, valamint a magyar irodalom klasszikusainak (gondol-
junk csak Arany JÀnosra!) a nemzeti eposz kialakÁtÀsa ter¢n v¢gzett munkÀssÀga nyo-
mÀn a hunämagyar rokonsÀg mÁtosza k´zismert, mi t´bb, rendkÁv¡l n¢pszerü volt.

CsontvÀry kÁs¢rlete csak annyiban tekinthetû rendkÁv¡linek, amennyiben a Raffa-
ellÂval valÂ azonosulÀsa is tÃlhajtottnak vagy legalÀbbis szokatlannak nevezhetû; nem
a korban divatos mÂdon, tehÀt nem allegorikus formÀban besz¢lt errûl az identitÀsrÂl,
hanem mint valÂsÀgot, mint a müv¢szi mÀgia segÁts¢g¢vel megteremtett realitÀst ke-
zelte a mÁtoszt, ¢s Ágy tette fest¢szet¢nek is programatikus alapjÀvÀ.

Hogyan ä k¢rdezhetn¢nk ä, hÀt festett volna CsontvÀry valaha is akÀr csak egyetlen
hunämagyar t¢mÀjÃ k¢pet? Hol talÀlhatÂk monumentÀlis tÀjfestm¢nyein az ilyen ¢r-
telmü hunämagyar reminiszcenciÀk? Vagy valamilyen imaginÀrius rendszert dolgo-
zott volna ki a mÁtosz direkt ÀbrÀzolÀsÀnak a megker¡l¢s¢re? LÀtni fogjuk, hogy erre
a k¢rd¢sre igenlû lesz majd a vÀlasz. Sût, az a mÂd, ahogy CsontvÀry a mÁtoszt szolgÀlta,
vagyis hogy az akad¢mikus fest¢szetbûl Àtemelt konvenciÂk m´g¢ rejtette mitikus
mondanivalÂjÀt, egyÃttal müv¢szi nagysÀgÀnak ¢s a korszakban oly fantasztikusnak
tünû k¡l´nÀllÀsÀnak, mondhatnÀm anakronizmusÀnak a meg¢rt¢s¢hez is k´zelebb vi-
het minket.

De mielûtt ezekhez a v¢gsû konklÃziÂkhoz fordulnÀnk, vess¡nk elûbb egy pillantÀst
a CsontvÀry k¢zirataiban rÀnk maradt ́ n¢letrajzi jegyzetekre ¢s a hozzÀjuk csatolt esz-
mefuttatÀsokbÂl kialakulÂ metafizikÀra.

*

EmlÁtettem mÀr, hogy a legt´bbet eddig Pertorini Rezsû id¢zett belûl¡k, amikor m¢g
a hatvanas ¢vekben megÁrta a CsontvÀry kÂrk¢p¢t rekonstruÀlÂ patogrÀfiÀjÀt. SokÀig
nem is mutatkozott mÀs oldalrÂl ig¢ny arra, hogy betekint¢st nyerjen valaki ezekbe
az iratokba, mint az elmeorvos r¢sz¢rûl. CsontvÀry ugyanis nehezen olvashatÂ, gon-
dolatmenete pedig roppant rapszodikus, s az eg¢sz ÁrÀsos hagyat¢k elsû benyomÀsra
csak egy r´geszm¢itûl vagy megalomÀniÀjÀtÂl vez¢relt idûs müv¢sz jegyzeteinek tünik.

Ez a nehezen olvashatÂ sz´veg azonban r´gt´n mÀs megvilÀgÁtÀsba ker¡l, ha tekin-
tetbe vessz¡k, hogy CsontvÀry anyanyelve nem volt magyar, hanem szlovÀkkal kevert
n¢met, k´zbe¢kelt magyar szavakkal (erre û maga is k´z´lt n¢hÀny p¢ldÀt ä Nagysze-
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benben egy¢bk¢nt, ahol gyerekkorÀt t´lt´tte, m¢g magyar iskola sem volt, Ãgyhogy
sz¡lei àmagyar szÂraÊ az Alf´ldre k¡ldt¢k a sz¡nidûk alatt). A nyelvvÀltÀsbÂl eredû
zavarai ¢s fogalmazÀsi neh¢zs¢gei ä a kortÀrsak tanÃsÀga szerint ä m¢g felnûttkorÀban
is megmaradtak. A hebegû ¢s besz¢dhibÀival k¡szk´dû CsontvÀryt fÀrasztÂ volt hall-
gatni, s fogalmazÀsi ¡gyetlens¢gei jegyzeteiben is visszat¢rnek. MÀsr¢szt azonban fel
kell tünj¢k az olvasÂnak, hogy ha egyszer mÀr hozzÀszokott ehhez a stÁlushoz, akkor
semmilyen strukturÀlis gondolkodÀsi hibÀt nem fedezhet fel a k¢ziratokban. Csont-
vÀry nemcsak markÀns, racionÀlis ÁrÀsk¢pet adÂ k¢zÁrÀssal Árt, hanem m¢g halÀla elûtt
papÁrra vetett utolsÂ soraiban is abszolÃt tiszta, logikus fogalmazÀsra k¢pes embernek
mutatkozott.

Zavarbaejtûen irracionÀlis legfeljebb az a misztikus szÁnezetü rendszer lehet, amit
ezekben a k¢ziratokban f´lvÀzolt. A jegyzetek sokfel¢ ÀgazÂ tartalmÀbÂl itt elsûk¢nt
azt a motÁvumot emeln¢m ki, amelyik eddig a k´zv¢lem¢nyt is a legt´bbet foglalkoz-
tatta, nevezetesen az à¢gi szÂzatraÊ vonatkozÂ visszaeml¢kez¢st. Pertorini Rezsû arra
¢pÁtette CsontvÀry-patogrÀfiÀjÀt, hogy valÂsÀgos t¢nynek (helyesebben: t¢nyleg meg-
t´rt¢nt ä ¢s term¢szetesen kÂros eredetü ä hallucinÀciÂnak) fogadta el CsontvÀry ´n-
¢letrajzi k´zl¢s¢t a csodÀs k´r¡lm¢nyek k´zt lezajlott festûi elhivatÀs t´rt¢net¢rûl.
Az¢rt jÀrt el Ágy, mert felt¢telezte, hogy CsontvÀry r´viddel a hallucinÀciÂja utÀn Keleti
GusztÀvhoz, a korszak ismert kritikusÀhoz Árt leveleiben be is szÀmolt e csodÀs ese-
m¢nyrûl ä az eml¢k tehÀt nem lehet egy esetleg k¢sûbbi, ´regkori fantaziÀlÀs vissza-
vetÁt¢se (Pertorini egy¢bk¢nt sokat foglalkozik ezekkel az ´regkori zavarokkal, me-
lyeknek sÃlyos, pszichotikus term¢szet¢t is azzal igazolja, hogy mÀr az elsû, 1880-as
fiatalkori hallucinÀciÂ is patologikus volt, hiszen az emlÁtett levelek alapjÀn bizo-
nyÁtottnak tekinthetû, hogy e àszÂzatÊ ¢lm¢nye valÂban Ãgy folyt le, ahogy azt a k¢-
sûbbi CsontvÀry-eml¢kiratokban megtalÀljuk).

Mivel a Keleti GusztÀvhoz Árt levelek fennmaradtak, k´nnyü ellenûrizni Pertorini
feltev¢s¢t. Az eredm¢ny azonban nagyon meglepû: CsontvÀry csak arrÂl Ár, hogy egy
bizonyos napon belekezdett a rajzolÀsba, s azÂta azzal a gondolattal foglalkozik, hogy
festû lesz. Ahogy û maga az esetet beÀllÁtja: àÁgy hÀt azon eszme, hogy ¢n rajzolÀshoz kezd¢k,
pusztÀn a v¢letlens¢gen alapszikÊ. Semmi olyasmit nem olvashatunk ki e sz´vegbûl, ami
a k¢sûbb lejegyzett csodÀs esem¢nyekre utalna. Pertorini orvosszak¢rtûi elemz¢se ezek
szerint egy fatÀlis eln¢z¢sre (talÀn jegyzeteinek a pontatlansÀgÀra?) ¢p¡lt, illetve ä ¢s
azt hiszem, ez az igazsÀg ä, mint elûtte az eg¢sz magyar k´zv¢lem¢ny, û is fennakadt
a CsontvÀry Àltal forgalomba hozott fantasztikus mÁtosz horgÀn. A t´rt¢net tÃl sz¢p
volt ahhoz, semhogy lemondhatott volna rÂla. Egyszerüen lehetetlen volt nem elhin-
nie, ¢s valamik¢ppen igazolnia is, hogy a csoda ä vagy, ha tetszik, nevezz¡k Ágy: a fan-
tasztikus kÂrk¢pet igazolÂ hallucinÀciÂ ä t¢nyleg megesett. Hogy is Ár a CsontvÀryval
kapcsolatos ¢rdekes l¢lektani mozzanatokrÂl SinkÂ Katalin? àE szuggesztivitÀsnak
ugyanis csupÀn az egyik forrÀsÀt jelentik maguk a müvek; a mÀsik forrÀs mibenn¡nk, szeml¢-
lûkben van... akik CsontvÀry ÏutÂkorÎ-Àban ¢l¡nk.Ê Azaz: a CsontvÀry fantaziÀlÀsait deter-
minÀlÂ kulturÀlis ́ r´ks¢g pontosan ugyanaz volt, mint ami a mi hisz¢kenys¢g¡nk kul-
tÃrÀja.

A k¢ziratok alaposabb tanulmÀnyozÀsa aztÀn igazolja is, hogy CsontvÀry valÂban
igen k¢sûn, csak harminc esztendûvel az ÀllÁtÂlagos ¢gi szÂzat utÀn adott elûsz´r konk-
r¢t formÀt ennek a t´rt¢netnek, ¢s valÂszÁnüv¢ teszi azt is, hogy az elhivatÀs t´rt¢-
net¢nek egy korÀbbi formÀja ä hogy ez pontosan mikor sz¡letett meg, nem tudhatjuk
ä m¢g mÀsk¢nt szÂlhatott, p¢ldÀul Ágy: àte leszel a vilÀg legnagyobb bibliafestûje, nagyobb
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Raffaeln¢lÊ . CsontvÀry ugyanis eg¢szen 1904-ig el volt szÀnva arra, hogy àhitelesÊ, a
helyszÁnen v¢gzett tanulmÀnyok alapjÀn fesse meg a Biblia legfontosabb jeleneteit ä
ez¢rt utazott 1903 tel¢n a K´zel-Keletre is! Ebbeli t´rekv¢s¢ben tulajdonk¢ppen na-
gyon el¢v¡ltnek tekinthetû, m¢g a klasszicizmus idej¢bûl Àtmentett intelmek vezett¢k.
Mikor ugyanis v¢g¡l m¢giscsak feladta ezt a programjÀt, jegyzeteiben arrÂl Árt, hogy
Lessing tanÀcsÀnak adott eddig hitelt, nevezetesen annak a v¢lem¢nynek, hogy nagy
festû csak az lehet, aki J¢zus ¢let¢t is megfesti. °s ez, Ãgy lÀtszik, legalÀbbis ûrÀ vonat-
koztatva, nem ¢rv¢nyes.

Ez a fordulat volt egy¢bk¢nt a sokat vitatott plein air fest¢s elfogadÀsÀnak a pillanata
is ä ¢s nagyon term¢szetesnek kell tartanunk, hogy CsontvÀry tÀviratilag ¢rtesÁtette
errûl HollÂsy Simont, a plein airnek elk´telezett egykori tanÀrÀt. (Ennek a s¡rg´ny-
nek a szÀjhagyomÀny Àltal rÀnk hagyott sz´vege, a àplein air erfundenÊ, valÂszÁnüleg
t¢ved¢s vagy hamisÁtÀs, az eredetiben àgefundenÊ szerepelhetett. CsontvÀry a napf¢ny
sokat keresett szÁneinek a megtalÀlÀsÀrÂl Ár az ´n¢letrajza idevonatkozÂ r¢sz¢ben, s
nem feltalÀlÀsÀrÂl.) Ekkor alakulhatott Àt az ¢gi szÂzat az azÂta is ismert formulÀvÀ, a
legnagyobb plein air festûre vonatkozÂ j´vend´l¢ss¢.

CsontvÀry igen gyorsan napÃt-festûre àmagyarÁtottaÊ aztÀn a plein air kifejez¢st, s
a k¢sûbbiekben m¢g lÀtni fogjuk, hogy nemcsak a szavak vÀltoztak meg ezzel, hanem
a m´g´tt¡k rejlû tartalom is.

Az ¢gi ¡zenet egy harmadik, eddig kev¢sb¢ figyelemre m¢ltatott vÀltozata (ahogy
ezt mÀr f´ntebb jeleztem) Attila hun kirÀlyt tette meg a szÂzat cÁmzettj¢v¢. Eml¢kez-
z¡nk csak a sz´vegre: àTe leszel a vilÀg legnagyobb hadvez¢re, nagyobb, mint a rÂmaiak.Ê °s
itt mÀr term¢szetesen nem a RaffaellÂval vetekedû nagy festû vÀlt a t´rt¢net fûszerep-
lûj¢v¢, hanem a vilÀgot Attilak¢nt ostorozÂ ¢s ezzel prÂf¢tai k¡ldet¢s¢t beteljesÁtû
CsontvÀry, az egyetemes zseni, aki egyÃttal a magyarsÀg megmentûj¢nek Ág¢rkezik.

Ez a vÀltozat az elsû vilÀghÀborÃ ¢veiben kapott v¢gsû formÀt, s a mÁtosz Àtalaku-
lÀsÀnak magyarÀzatÀt nemcsak a hÀborÃs hÀtt¢r szolgÀlja, hanem az a k´r¡lm¢ny is,
hogy CsontvÀry ezekben az ¢vekben mÀr nyÁltan azonosÁtotta magÀt AttilÀval ä s ami
logikusan k´vetkezett ebbûl: Attila hadvez¢ri szerepk´r¢vel is. Az ¢gi szÂzat egy ne-
gyedik vÀltozata ebbûl a mÁtoszbÂl kerekedett aztÀn ki, s v¢gsû formÀja csak sejthetû.
CsontvÀry a miniszt¢riumokhoz Árt k¢sei beadvÀnyaiban ugyanis t´bbek k´zt azt ja-
vasolta, hogy a baalbeki kûfejtûben talÀlhatÂ hatalmas monolit k´vet, amelyet a nap-
energia f´ldi kiindulÂpontjÀnak ¢s Attila kirÀly ÀldozÂk´v¢nek tekintett, hozassa fel
a kormÀny SzÁriÀbÂl, s helyezze el a Budapesten l¢tesÁtendû CsontvÀry-mÃzeum elûtt,
mert ez a kû varÀzsereje r¢v¢n szerencs¢t ¢s boldogsÀgot fog hozni MagyarorszÀgra.
Az ÀldozÂkûrûl k¡l´n is elk¢sz¡lt festm¢ny¢t pedig ä mint valami kegyk¢pet ä Csont-
vÀry szÁvesen k´rbeutaztatta volna az orszÀgban. Fû ¢rve ezekhez az akciÂkhoz: az
1880-as ¢gi szÂzatban kapott Ág¢retek teljes¡ln¢nek be vel¡k. (Lehetetlen egy¢bk¢nt
az ÀldozÂkûvel kapcsolatban nem Joseph Beuysra ¢s az 1982-es DokumentÀn a Fri-
dericianum el¢ hozatott bazaltsziklÀira gondolni.)

àAz eredeti s a po¢zis hiszem, hogy barÀtaim leendnekÊ ä Árta CsontvÀry pÀlyÀja kezdet¢n,
es¢lyeit latolgatva. Mikor aztÀn csaknem harminc ¢vvel k¢sûbb a k´zben elk¢sz¡lt fû
müveit is maga m´g´tt tudta mÀr, katalÂgusÀhoz ezt a mottÂt vÀlasztotta: àIhletetts¢g
¢s akaraterû a szÀrnyaim.Ê LÀtjuk, ezek a szavak nem maradtak ¡res Ág¢rget¢sek. A k¢t
mondat k´zt, Ãgy tünik, CsontvÀry nemcsak festûi ¢letmüv¢t hozta l¢tre, hanem an-
nak hÀtter¢ben egy t´bbr¢tegü mÁtoszt is fel¢pÁtett, amelynek elemeit a korszak at-
moszf¢rÀjÀbÂl ¢s esem¢nyeibûl merÁtette, de amelynek Àt¡tû erej¢t m¢gis az eredetis¢g
¢s fantÀzia szolgÀlta. Mi lehetett ennek a teljesÁtm¢nynek a fû rugÂja?



Az elhivatÀs t´rt¢net¢nek CsontvÀry Àltal sokszor ¢s sokf¢lek¢ppen lejegyzett vÀl-
tozatai k´z´tt van egy olyan variÀns is, amelynek a szÁnhelye nem az iglÂi patika elûtti
utca, hanem a TÀtra, ahovÀ CsontvÀry ki-kijÀrt, s ahol fenyûket s fÀkkal borÁtott hegy-
oldalakat rajzolgatott volna. HallucinÀciÂ vagy ¢gi hang helyett egyszerüen a princi-
pÀlisa biztatta aztÀn arra, hogy vegye komolyabban festûi k¢szs¢g¢t, s k¡ldj´n el egyet
a rajzai k´z¡l Keleti GusztÀvnak, az ismert kritikusnak. Ehhez ´szt´nz¢s¡l megsze-
rezte neki Keleti cÁm¢t is. An¢lk¡l, hogy ezzel v¢gleges d´nt¢sre ´szt´n´zn¢k bÀrkit
is, meg kell jegyeznem, hogy ez a vÀltozat az egyetlen, amely t´r¢s n¢lk¡l simul a Keleti
GusztÀvval valÂ levelez¢s f´nnmaradt sz´veg¢nek a hangv¢tel¢hez, vagyis ahhoz a do-
kumentumhoz, ami az egyetlen ellenûrizhetû adat. CsontvÀry e vÀltozat kapcsÀn meg-
jegyzi m¢g, hogy el¢gg¢ lehangolta ût Keleti GusztÀv udvarias, de l¢nyeg¢ben lebe-
sz¢lû vÀlasza. Tudjuk, hÂnapokkal k¢sûbb RÂmÀba utazott, a VatikÀni MÃzeumba.
Ellenûrizni akarta ´nmagÀt vagy Keleti GusztÀvot? Esetleg megszÂlalt benne a r¢gi,
a LengyelorszÀgnak p¡sp´k´t ¢s szenteket adÂ Kosztka csalÀd ́ n¢rzete, nemesi gûgje,
az apjÀt is jellemzû fantasztikus vÀllalkozÂkedv, a KosztkÀk fanatizmusa? Vagy rajzolÀs
k´zben t¢nyleg elkapta ût az euforikus ´r´m, az elhivatÀs megtalÀlÀsÀnak az ¢rzelmi
Àrja? Nem tudhatjuk, de talÀn nem is fontos. Sokkal nagyobb jelentûs¢ggel bÁr ugyanis
az a t¢ny, hogy CsontvÀry az 1880-as elsû prÂbÀlkozÀsait k´vetûen egyre c¢ltudato-
sabban dolgozott azon, hogy ¢let¢nek legnagyobb elhatÀrozÀsÀt ä nevezetesen azt,
hogy müv¢sz lesz ä a szÀmÀra el¢rhetû eszk´z´k ¢s eszm¢k segÁts¢g¢vel a korszak nagy
kulturÀlis Àramlataiba kapcsolja bele, sût, hogy mindazt, ami foglalkoztatta, ott, a kul-
tÃra tartomÀnyaiban is a szuperlatÁvuszok r¢giÂjÀba emelje.

így ker¡lhetett sor egymÀs utÀn a Raffaello-kultuszban adott mitikus elûk¢ppel valÂ
azonosulÀsra, majd (a klasszikusokat bizonyos m¢rt¢kig megtagadva) a modern kor
vezetû festûi müfajÀnak, a tÀjk¢pnek elfogadÀsÀra, amit aztÀn CsontvÀry tovÀbb tÀgÁ-
tott, ¢s k¡lsû, materiÀlis buroknak hasznÀlt ahhoz, hogy m´g´tte fel¢pÁtse a tÀrsada-
lom ¢s a politikai ¢let sÁkjÀn tev¢keny zseni univerzumÀt. PÀlyÀja ezen a ponton k¢t
fonÀlra bomlik: egy k¡lsû, a k´zjÂ ¢rdek¢ben tev¢keny apostol harcaira, ¢s egy belsû,
az Attila kirÀllyal valÂ misztikus egyes¡l¢sbûl erût merÁtû strat¢ga t´preng¢seire.

A fest¢szettel ez idûben mÀr felhagyott, hely¢t kiÀltvÀnyok ¢s k´zfontossÀgÃ javas-
latok fogalmazÀsa, illetve az ́ n¢letrajzi ¢s a metafizikai jegyzetek k¢szÁt¢se vÀltotta fel.
Az eg¢sz bonyolult szem¢lyis¢g azonban ́ sszefoghatÂ egy olyan k¢pben, amely a XIX.
szÀzadi populÀris-vallÀsos gondolkodÀshoz Àll k´zel, s abban is azokhoz a kultÃrt´r-
t¢neti klis¢khez, amik a historizmus korÀnak a kedvencei voltak, ¢s ezeknek az ¢vek-
nek az Ázl¢s¢t diktÀltÀk. Ki testesÁthette meg ebben a vilÀgban a mindenek f´l¢ emel-
kedû g¢niusz k¢pzet¢t? A szentek glÂriÀjÀt hordÂ fejedelem, a szakrÀlis szerepk´rt is
magÀra vÀllalÂ hûs kirÀly ¢s a müv¢szet imaginÀrius birodalmÀban is rangos nagysÀg-
k¢nt tev¢kenykedû k´ltû-polihisztor uralkodÂ.

CsontvÀry ezt az eszmevilÀgot annyira szÂ szerint vette, hogy nemcsak ´nmagÀt, a
festût tekintette a politikai ¢letre is befolyÀssal bÁrÂ müv¢szfejedelemnek, hanem p¢l-
dÀul Ferenc JÂzsefrûl, az uralkodÂrÂl is azt felt¢telezte, hogy privÀt ÂrÀiban festûmü-
v¢sz. El¢g, ha csak p¢ldÀul Wagner ¢s II. Lajos bajor kirÀly àegyenrangÃak k´zt k´-
t´ttÊ barÀtsÀgÀra vagy II. Vilmos csÀszÀrnak a müv¢szet eszk´ztÀrÀt is magÀnak tulaj-
donÁtÂ reprezentÀciÂs ig¢nyeire gondolunk, hogy lÀssuk, ez az olajnyomatokhoz ha-
sonlÂ klis¢ mennyire a historizmus korÀnak a levegûj¢ben volt. A szecessziÂ ¢vtized¢-
ben aztÀn egyre-mÀsra talÀlkozhatunk azokkal a dekadensen k¢nyes vagy stilizÀltan
reg¢nyes ÁrÂ- ¢s müv¢szfejedelmekkel, akiknek hosszÃ sora talÀn azzal a D'AnnunziÂ-
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val zÀrult, aki nemcsak k´ltû, drÀmaÁrÂ, eszt¢ta ¢s hÀborÃs hûs volt, hanem egy Ãj
sz¢ps¢g ¢s pogÀnysÀg hirdetûje is, ¢s akinek az ¢let¢hez hozzÀtartozott, hogy àegy¡tt
lakjonÊ a Garda-tÂ f´l´tti f¢nyüzû kertj¢ben fel¢p¡lt s valÂban fejedelmi dimenziÂkat
nyÃjtÂ àeredetiÊ csatahajÂjÀval (CsontvÀry szer¢nyebb volt, be¢rte volna egy, a mÃze-
uma elûtt f´lÀllÁtandÂ harminc ¢s feles mozsÀrÀgyÃval is).

°s ha az olvasÂ e ponton azt vetn¢ k´zbe, hogy a felsoroltak t´bb¢-kev¢sb¢ extra-
vagÀns szem¢lyek, n¢ha pedig egyenesen ûr¡ltek voltak, akkor figyelmeztetn¢m ût
arra, hogy mint maga is tudja, ez az ÀllÁtÀsa, Ágy, ebben a lapidÀris formÀjÀban, elsiklik
a korszak kulturÀlis k´zege f´l´tt, amely ÃgyszÂlvÀn k´telezett az ilyen gesztusokra.
MÀsr¢szt segÁts¢g¢re siethetek azzal, hogy k´zl´m, CsontvÀry levelez¢s¢bûl kider¡l,
jÂl ismerte LombrosÂt ¢s a korszakban k¡l´n´sen n¢pszerü elm¢let¢t az ûr¡lt ¢s a zseni
m¢ly rokonsÀgÀrÂl. Sok szÂl amellett, hogy û ä aki egy¢bk¢nt gyakorlati k¢rd¢sekben
meglepûen racionÀlisnak mutatkozott ä k¡l´n´sen a k´z¢letnek szÀnt megnyilatko-
zÀsaiban tudatosan is dolgozott azon, hogy a zseniÀlis megszÀllottak ¢s az isteni ter-
vekbe beavatottak zavarba ejtû benyomÀsÀt keltse.

Kedvelte az Âtestamentumi szigort, a neh¢z, mÀr-mÀr elviselhetetlen¡l sokra k´te-
lezû atmoszf¢rÀt. Szerepe ezekre a gesztusokra ugyanÃgy k´telezte, mint a nagy mü-
v¢sz spleenj¢re vagy pÀtoszÀra a RaffaellÂhoz kapcsolÂdÂ hagyomÀnyok. Azt kell mon-
danom ä s ez sokat elÀrul a magyar szellemi ¢let term¢szet¢rûl is ä, hogy ezeket a gesz-
tusait k´rnyezete, illetve az utÂkor sokkal gyorsabban meg¢rtette, ¢s hamarabb is ho-
norÀlta, mint festûi teljesÁtm¢nyeit.

Nincs itt mÂd arra, hogy helyet szorÁtsak a k¢ziratokbÂl ¢s CsontvÀry egy¢b meg-
nyilatkozÀsaibÂl kiolvashatÂ prÂf¢tai szerep tovÀbbi elemz¢s¢nek. InkÀbb a festûi
munkÀhoz k´zelebb ÀllÂ k¢rd¢seknek szenteln¢k m¢g teret. E sz´vegek mÀr csak az¢rt
is ¢rdekesek, mert hidat ¢pÁtenek a müvek elsû lÀtÀsra hozzÀf¢rhetetlen, rejtettebb
tartomÀnyai fel¢. ögy tünik, CsontvÀry megÁrta vel¡k azt a hermeneutikÀt is, amely
kulcsot ad szükebb ¢rtelemben vett müv¢szeti programjÀhoz.

*

A vilÀg fel¢pÁt¢s¢rûl szÂlÂ elm¢lked¢seit n¢ha litÀniaszerüen lamentÀlÂ felsorolÀsokkal
¢s meditÀciÂkkal szakÁtja meg. Ezek egyike Ágy kezdûdik: àNem vizsgÀlom, hÀny ¢vig
szunnyadt az eszme ennek a vilÀgnak a fel¢bred¢s¢ig. Nem vizsgÀlom, csak szabad szemmel lÀtom,
hogy a nap ¢s a hold k´zelebb vannak a f´ldh´z a csillagoknÀl... Nem vizsgÀlom, csak lÀtom,
hogy a f´ld Àll, s lÀtom, hogy a nap nyugtalanul, rezg¢sben folyton halad. Nem vizsgÀlom, csak
¢rezve lÀtom, hogy a nap nem tüzgolyÂ, hanem laposan csiszolt lencs¢hez hasonlÂ...Ê Ez a pasz-
szus Ágy, ebben a stÁlusban halad tovÀbb, s lassacskÀn kibontakozik belûle CsontvÀry
kozmosza s benne a rÀ jellemzû k¡l´n´s szÁn- ¢s f¢nytan.

àA nap nem lehet tÀvol ä Árja ä, mert visszaszÁvÂ sugarakkal van ellÀtva, ¢s gyüjtûlencse-tu-
lajdonsÀgokkal van felruhÀzva.Ê A napsugarak ez¢rt, miutÀn bejÀrtÀk a f´ldet, nem vesz-
nek kÀrba, hanem visszat¢rnek a napba. °s mÁg a f´ld´n jÀrnak, azalatt is ÀllandÂan
a szÁn¡ket vÀltoztatjÀk. A nagy magassÀgokban m¢g sz¡rk¢k, ¢s csak a f´ldfelszÁnhez
k´zeledve vÀlnak egyre szÁnesebb¢ ¢s energiÀban is gazdaggÀ. A legmelegebb Àrnya-
latok a f´ld k´zvetlen felszÁn¢n ¢s bizonyos energiadÃs tÀrgyakon figyelhetûk meg, a
legtitokzatosabb vilÀgÁtÂerûvel, ÃgyszÂlvÀn ´nÀllÂ ¢lettel rendelkezû sugarak pedig
azokban az igen korai vagy k¢sei percekben lÀthatÂk, amikor m¢g nem vagy mÀr nem
s¡t a nap. A hajnali ¢s a k¢sû esti ÂrÀk foszforeszkÀlÂ f¢ny¢nek po¢zise ezek szerint
nem csupÀn optikai t¡nem¢ny, hanem misztikus jelentûs¢gü esem¢ny is. Ilyenkor vÀ-
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lik k´zvetlen¡l is lÀthatÂvÀ a vilÀgot kormÀnyzÂ energia. CsontvÀry felfogÀsÀban a fes-
tû feladata nem lehet egyszerüen az, hogy sz¢p k¢peket fessen, hanem, hogy ennek
az energiÀnak a szolgÀlatÀba Àllva a lÀtvÀnyon tÃli misztikus tartomÀnyok ¡zenet¢t
k´zvetÁtse, illetve azt, ahogyan ezt a missziÂt f´lfogta; lÀthatÂvÀ tegye àa szÁnek vilÀgÁtÂ
fokozataitÊ az emberis¢g szÀmÀra.

Ez az elk¢pzel¢s persze nem egyeztethetû ́ ssze a kopernikuszi vilÀgk¢ppel ¢s azok-
kal a term¢szettudomÀnyos elm¢letekkel, amelyeket a patikus CsontvÀry ismert. A
ànem vizsgÀlom, csak ¢rzem...Ê fordulat olyan mozzanat, amelyre CsontvÀrynak ÃgyszÂl-
vÀn sorrÂl sorra sz¡ks¢ge volt ahhoz, hogy Ãjra ¢s Ãjra kil¢phessen a term¢szettudo-
mÀnyos vilÀgk¢p keretei k´z¡l, s hogy megszerezze azt a szabadsÀgot, amivel intuÁciÂ-
jÀnak tartalmÀt aztÀn megragadhatta. A szimpla rÀciÂ birodalmÀtÂl valÂ radikÀlis el-
tÀvolodÀs egy¢bk¢nt nemcsak ezekben a sorokban fedezhetû fel, hanem mÀsutt is f´l-
bukkan ÁrÀsaiban, m¢gpedig mint nagyon is tudatos program ä szükebb ¢rtelemben,
a k¢pzûmüv¢szetre vonatkoztatva pedig rendszerint Ãgy, mint a reneszÀnsz kritikÀja:
àGalilei a f´ldet nem ¢rezte, s a napot szabad szemmel nem lÀtta... ý ¢ppÃgy, mint Leonardo,
szÀmÁtÀssal nyÃlt bele az alkotÂerûbe, s e szÀmÁtÀs t¢ves volta a vilÀgot t¢ved¢sbe ringatta, ¢s
hÀtrÀltatta az ember fejlûd¢s¢t ¢s az alkotÂerûnek magasztos rendeltet¢s¢t is...Ê

A szÀmÁtÀssal v¢gzett, az instrumentÀlis Ãton szerzett ismeretekkel szemben az ¢r-
zelmek fontossÀgÀra ¢s a k´zvetlen empÁriÀval szerzett term¢szetismeretek magasabb-
rendüs¢g¢re hivatkozik. Az ember rendeltet¢se ugyanis annak az ´r´mnek a megis-
mer¢se, ami a vilÀg megismer¢s¢bûl fakad ä legszebb ¢lm¢ny¡nk az isteni teremt¢sben
valÂ valamilyen r¢szesed¢s. Mivel CsontvÀry itt is ¢rv¢nyesÁti azt a n¢zet¢t, hogy a lÀ-
tÀsnak primer fontossÀgot k´lcs´n´z, ¢s Istenrûl is gyakran Ãgy besz¢l, mintha a te-
remtû egy nagy festûmüv¢sz volna, azon sem lepûdhet¡nk meg, hogy eg¢sz kozmo-
lÂgiÀt ¢pÁt fel a vizuÀlis ¢lm¢nyek lÀncÀbÂl: àA lÀtÂk¢pess¢g¡nk a f´ld´n csak a napkelt¢re
s lement¢re van berendezve... ä Árja ä, de mi lehet a f´ld´n tÃli tartomÀnyokban? ä Nem lehet
c¢lja Istennek a vilÀgot titokban tartani... mÀs vilÀgr¢szben mÀs szÁnekkel talÀlkozunk, mÀs gy´-
ny´rüs¢geket ¢lvez¡nk.Ê °s arrÂl fantaziÀl, hogy àlÀtÂk¢pess¢g¡nkÊ a vilÀgür bizonyos
r¢szein talÀn k¢pes lenne tÃll¢pni az ultraviola szÁnek tartomÀnyÀn is.

*

Az eg¢sz rendszer a festûi munka mindennapjainak a szintj¢n a mÀr emlÁtett napÃt-
szÁnek vagy napÃt-tÀvlat alkalmazÀsÀban ´lt´tt testet.

Az eddig elmondottakbÂl talÀn mÀr sejteni lehet, hogy mennyiben l¢pett tÃl Csont-
vÀry ennek a terminus technicusnak a megalkotÀsÀval a plein air kifejez¢s egyszerü
magyarra fordÁtÀsÀn. çtvette ugyan a naturalista ¢s impresszionista tÀjfest¢s gyakor-
latÀbÂl a àszabadban valÂ fest¢sÊ mÂdszer¢t, ¢s sokat megtanult az ezzel jÀrÂ szÁn¢l-
m¢nyek ¢s vilÀgÁtÀsi szenzÀciÂk ¢rv¢nyesÁt¢s¢bûl is. De elûdei term¢szettudomÀnyos
Ázü szÁn- ¢s f¢nyelemz¢seivel szemben a szÁnek megfigyel¢se ¢s àhelyesÊ visszaadÀsa
nÀla t´bb, mint festûi ¢rz¢kenys¢g vagy az optikai hatÀsok elemz¢se ¢s a visszaadÀsa.
CsontvÀrynÀl a müv¢szetbûl a t´rt¢nelem menet¢t is befolyÀsolni k¢pes tev¢kenys¢g
vÀlik. Mivel a szÁnek egy misztikus vilÀg k¢pviselet¢ben jelennek meg a f´ld´n, ebbûl
logikusan k´vetkezik, hogy a k¡l´nb´zû szÁnÀrnyalatok is hierarchikus rangsor szerint
k´vess¢k egymÀst. A festû munkÀja ennek a hierarchiÀnak a szolgÀlatÀt kell hogy je-
lentse. K¢peivel elûsegÁtheti, hogy ¢rv¢nyes¡ljenek a magasabb rendü igazsÀgok.

CsontvÀry szÁntana v¢gsû soron tehÀt a fest¢szet eszk´ztÀrÀba Àtmentett misztika ¢s
mÀgikus praktika volt, amelyhez a kereteket egy olyan vallÀsos szÁnezetü szeml¢let ad-
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ta, amely sok tekintetben a napkultuszok r¢gi formÀira is eml¢keztethet, de amelynek
igazi hajtÂerej¢t CsontvÀry irracionÀlis tÀrsadalom- ¢s t´rt¢nelemszeml¢let¢ben talÀl-
juk meg, a zsenikultuszon Àt az Attila kirÀlyig ¢s a baalbeki ÀldozÂkûig Ávelû mÁtoszban.
Az egymÀssal Ágy ´sszef¡ggû gondolatok gondolatvilÀgÀban olyan hidat k¢peztek,
amely ÀtnyÃlott a f´ldrûl az ¢gbe, a teremt¢smÁtoszok ¢s a transzcendens igazsÀgok
vilÀgÀba.

LegcsodÀlatosabb teljesÁtm¢nye azonban m¢gis az volt, hogy az ebbûl a spekulatÁv
magassÀgbÂl visszavezetû utat is minden egyes k¢p¢n jÀrhatÂvÀ tette. CsontvÀry a mi-
tikus vilÀgk¢ptûl elindulva ¢s a misztikus technika fort¢lyain Àthaladva k¢pes volt arra,
hogy Ãjra lebontsa magÀt a vÀsznon megjelenû term¢szeti formÀkig, ¢s ezt az utat oly
hibÀtlanul jÀrta v¢gig, hogy a mÁtoszbÂl mÀr nem is lÀtunk mÀst a k¢peken, mint csak
ennek az Ãtnak a v¢geredm¢ny¢t, a festm¢nny¢ ÀtkomponÀlt tÀjat ¢s benne a ànap-
ÃtÊ-szÁneket: a felkelû nap ¢rkez¢s¢t hirdetû vagy az alkony v´r´seiben felizzÂ f¢nye-
ket, amelyek Ãtban vannak ahhoz, hogy miutÀn energiÀval ¢s a transzcendencia sajÀ-
tos ¢rt¢keivel t´lt´tt¢k fel a vilÀgot, visszat¢rjenek kiindulÀsuk hely¢re, a napba.

Ezek a tÀjak t´bbnyire jÂl azonosÁthatÂk, evidensek ¢s sz¢pek. CsontvÀry elrejtette
elûl¡nk azt a szellemvilÀgot, amelyben ¢lt, ¢s csak azt a tartomÀnyt festette meg a szÀ-
munkra, amelybe mi is bel¢phet¡nk. Hogy mi minden rejtûz´tt fantasztikus hangu-
latÃ tÀjai m´g´tt, arrÂl csak akkor nyilatkozott, s ekkor is fûleg ÁrÂasztalfiÂkban maradt
k¢zirataiban, amikor mÀr nem festett t´bb¢. MÁg k¢pein dolgozott, hallgatÀsra k´te-
lezte a klasszikus recept: a festû dolga a formÀk ¢s csak a formÀk megkomponÀlÀsa. Ez
a hallgatÀs, ez a fegyelem, e furcsa fesz¡lts¢g ¢s csend teszi a festm¢nyein el¢nk tÀrulÂ
lÀtvÀnyt olyan titokzatossÀ ¢s varÀzsossÀ.

Felmer¡lhet a k¢rd¢s, vannak-e rokonai a korszakban? TalÀlunk-e hasonlÂ alkatÃ
müv¢szre a szÀzadfordulÂ festûi k´z´tt? Vagy csak a kultÃra ÀltalÀnosabb r¢tegeiben,
esetleg az ÁrÂk ¢s gondolkodÂk vilÀgÀban bukkanhatunk rokon vonÀsokra?

*

N¢meth Lajos, CsontvÀry elsû jelentûs monogrÀfusa, tulajdonk¢ppen kortalan ¢s tÀrs-
talan müv¢szk¢nt mutatta be a festût.

ögy ¢rezte, hogy nemcsak a magyar fest¢szet szÀzadfordulÂs mezûny¢ben nem le-
hetne hozzÀ hasonlÂ t´rekv¢sekre talÀlni, de az akkori EurÂpÀt jellemzû iskolÀkba, a
term¢szetet tudatosan ÀtstilizÀlÂ vagy azt ornamentikÀvÀ feloldÂ szecessziÂs Àramla-
tokba is nehezen beilleszthetû. °s t¢nyleg, gondoljuk csak meg, milyen joggal nevez-
hetn¢nk CsontvÀryt posztimpresszionista festûnek, amikor ¢ppen a most elmondottak
azt is vilÀgossÀ teszik, hogy sajÀt festûi vilÀgÀhoz nem az impresszionizmuson kereszt¡l
jutott el, soha nem volt tehÀt olyan impresszionista korszaka, amit aztÀn meghalad-
hatott volna (korai k¢pei is inkÀbb szükebb hazÀjÀnak, a Szepess¢gnek fest¢szet¢hez,
a k¢sû gÂtikus oltÀrk¢pek kristÀlyos rendet sugallÂ szerkeszt¢smÂdjÀhoz kapcsolÂd-
nak ä ezt nevezte a kritika idûnk¢nt CsontvÀry àmÀgikus realizmusÀnakÊ). Maga
CsontvÀry joggal hirdethette, hogy ûelûtte nem volt jelentûs k¢pviselûje a magyar fes-
t¢szetnek. A nemzetk´zi mezûny kortÀrs jelens¢geit pedig azzal a kritikus, igen, azzal
az opponÀlÂ szemmel n¢zte, amire, Ãgy ¢rezte, az egyetemes zseni szerepk´re (meg-
toldva persze Attila kirÀly nagysÀgÀval ¢s a Nyugatot àostorozÂÊ igazsÀgosztÀsÀval) jo-
gosÁtotta fel ût.

V¢g¡l is ¢ppen ez a jelentûs sÃlyÃ gondolati program ¢s CsontvÀrynak az a k¢pes-
s¢ge, hogy metafizikÀjÀt ¢s misztikÀjÀt marad¢ktalanul a tÀj lÀtvÀnya m´g¢ tudta rej-
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teni, vezette N¢meth Lajost ahhoz a l¢p¢shez, hogy korrigÀlja eredeti elk¢pzel¢seit,
¢s CsontvÀryt m¢gis az eurÂpai szimbolizmus k´r¢ben helyezze el. Ehhez azonban fel
kellett vÀzolnia azt az elm¢leti alapvet¢st is, amely a szimbolizmuson bel¡l egy meta-
forikus-allegorikus ¢s egy ¢rz¢ki-konkr¢t, nagyon is expresszÁv tÁpust k¡l´nb´ztet
meg. CsontvÀry ugyanis csak ez utÂbbiban, mÀr a XX. szÀzadi müv¢szet szubjektiviz-
musÀt is elûlegezû s minden allegÂriÀt ker¡lû szÂfukar szimbolizmusfajtÀban kapha-
tott m¢ltÂ helyet. Fû sajÀtossÀga ennek az ÀbrÀzolÀsmÂdnak a CsontvÀry àhermetiz-
musÀraÊ is jellemzû koncentrÀciÂ: a fest¢szet eszk´zei marad¢ktalanul lefedik a k¢p
tartalmÀt, jel´lû ¢s a jel´lt t´k¢letesen egybeesnek.

A nyugat-eurÂpai fest¢szetben leginkÀbb Van Gogh hasonlÁthatÂ CsontvÀry exp-
resszÁv erejü koncentrÀltsÀgÀhoz, s csakugyan, bizonyos m¢rt¢kü rokonsÀg füzi ´ssze
a k¢t müv¢szt a tekintetben is, hogy mindketten a fest¢szeten tÃlmutatÂ missziÂt v¢ltek
teljesÁteni. Van Gogh azonban fejlûd¢se folyamÀn fokozatosan visszal¢pett a prÂf¢tai
szerep k¡lsûs¢geitûl, s ez mutatkozott meg müv¢szi eszk´zeinek a megvÀlasztÀsÀban
is: a tÀj, a csend¢let vagy a zsÀnerfest¢szet müfajait a naturalizmus ¢s az impresszio-
nizmus leperg¢se utÀni szer¢nyebb, mondhatnÀm, mÀr-mÀr àsorvadÂÊ formÀjukban
müvelte. K¢pei ez¢rt abban az intim szf¢rÀban vannak igazÀn otthon, amely a XX.
szÀzadi moderneket is annyira jellemzi.

CsontvÀry Ãtja az ellenkezû irÀnyba vezetett. Heroikus tÀjk¢pei a klasszicizmus ¢s
az akad¢mizmussÀ ki¡r¡lû k¢sû romantika ´r´ks¢g¢t viszik tovÀbb. A polgÀri tÀrsa-
dalomra jellemzû intimebb tartomÀnyok helyett a sorsk¢rd¢seket felvetû (¢s ahogy û
hitte, megoldani is k¢pes) àgrand artÊ pÀtoszÀt igyekezett Ãjrafogalmazni, s mind gon-
dolkodÀsmÂdja, mind pedig k¢peinek atmoszf¢rÀja olyan szakrÀlis vilÀg fel¢ k´zele-
dett, amely nem volt mentes a fanatizmustÂl ¢s a dogmatikus engesztelhetetlens¢gtûl
sem. TalÀn azt a kijelent¢st is megkockÀztatnÀm, hogy CsontvÀry az akad¢mikus k¢p-
ideÀlnak adott a szÀzadfordulÂ szellemi Àramlataihoz ¢s a k´zpontoktÂl tÀvol esû helyek
viszonyaihoz alkalmazkodÂ transzcendens tartalmat ä ami persze v¢gsû soron azt jelen-
ten¢, hogy az akad¢mizmust emelte modern formÀvÀ, ami majdnem fÀbÂl vaskarika.
TalÀn ezzel a paradox tulajdonsÀgÀval magyarÀzhatÂ az is, hogy mi¢rt nem volt ki-
mutathatÂ hatÀsa a k´vetkezû nemzed¢kre. Ellent¢tben Van Goghgal, CsontvÀry soha
nem alapÁthatott iskolÀt, müv¢szete az OsztrÀkäMagyar Monarchia sz¢thullÀsÀval
egy¡tt bukott ki az aktualitÀsokbÂl, ¢s hullt Àt egy, a tovÀbbiakban mÀr csak imaginÀ-
riusan l¢tezû, csak a mÃzeumokban rekonstruÀlhatÂ kultÃrt´rt¢neti tartomÀnyba.

Ez az Át¢let tagadhatatlanul szigorÃan hangzik. °s talÀn joggal lehetne ellene vetni,
hogy a dogmatizmus ¢s az akad¢mizmus a tÀgabb ¢rtelemben vett eurÂpai müv¢-
szetbûl ¢s k´zgondolkodÀsbÂl tulajdonk¢ppen mÀig sem tünt el eg¢szen, ¢s hogy a
modern müv¢szetnek is igen nagy tartomÀnyai ismertek, amelyeket a fanatizmusig
vitt k´vetkezetess¢g jellemez, vagy amelyeknek a àk´zjÂÊ abszurd fokon megkÁs¢relt
szolgÀlata volt a vez¢rmotÁvuma.

Gondoljunk csak az orosz avantgÀrd heroikus korszakÀra, p¢ldÀul Malevicsre, aki-
ben a sz¢lsûs¢ges miszticizmus ugyanÃgy fellelhetû, mint az a t´rekv¢s, hogy az orosz
hagyomÀnyokbÂl tÀplÀlkozÂ, bonyolultan szerteÀgazÂ ¢s messianisztikus t´lt¢sü filo-
zÂfiÀjÀt egy viszonylag egyszerü festûi nyelv m´g¢ rejtse el. Term¢szetesen hiba lenne
CsontvÀry mÀgikus lÀtomÀssÀ dermedt tÀjait is azonnal ´sszef¡gg¢sbe hozni ezzel az
absztrakt müv¢szettel ¢s annak geometrikus formÀkkÀ fagyott messianizmusÀval.
CsontvÀry ¢s az absztrakciÂ a radikalizmus k¢t, soha ́ ssze nem b¢kÁthetû irÀnyÀt k¢p-
viselik. De tisztÀn az ideolÂgiai t´lt¢s intenzitÀsÀt tekintve Malevics fikciÂja, vagyis a àfe-
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kete n¢gyzetÊ, ¢s CsontvÀry fiktÁv eszm¢ket hordozÂ kvÀderk´ve, a àbaalbeki ÀldozÂ-
kûÊ k´z´tt m¢gis t´bb rokon vonÀst gyanÁthatunk (a k¢t festûi motÁvum megsz¡let¢se
k´z´tt alig nyolc ¢v telt el!), semhogy szÂtlanul mehess¡nk el e jelens¢g mellett.

Amihez most nagyon k´zel ker¡lt¡nk, az a hagyomÀnyok k¢rd¢se, illetve ezeknek
a hagyomÀnyoknak ¢s a vel¡k ´sszefonÂdott müv¢szi formÀknak a XX. szÀzad k¡sz´-
b¢n bek´vetkezett paradox transzformÀciÂja. M¢g egyszer eml¢keztetnem kell JÀszai
G¢za eszmefuttatÀsÀra, aki CsontvÀryban ä m¢g az 1900-as ¢vek elej¢re vonatkoztatva
is ä a romantika pÀtoszÀt ¢s hazÀtlansÀgÀt v¢li felfedezni. Mert JÀszai szerint àa term¢-
szettel szembefordulÂ ́ nk¢nyÊ nemcsak szabadsÀggal ajÀnd¢kozza meg a müv¢szt, hanem
a vÀndornak, az idegenbûl ¢rkezett embernek a szenvtelen tekintet¢vel is. Amit lÀt ¢s
amit megfest, azt nem az otthonÀra ismerû ember szem¢vel lÀtja mÀr, hanem olyan
elfogulatlan, illetve à¡resÊ tekintettel, amely ugyan k¢pes arra, hogy a formÀknak Ãj
rendet, àszebbÊ vagy àdekoratÁvabbÊ szerepet adjon, de ennek az az Àra, hogy az Ágy
festett k¢pbûl elv¢sz a àjelent¢sÊ, ami nemcsak a klasszikus müv¢szet ¢rtelme, hanem
minden igazi stÁlussal bÁrÂ kultÃra elûfelt¢tele is. Vagyis a tradicionÀlis ¢rtelemben
vett boldogsÀg¢ is.

Nem hiszem, hogy CsontvÀryt elmarasztalhatnÀnk abban, hogy k¢peinek ne lett
volna hagyomÀnyos ¢rtelemben vett tartalma, vagy hogy àa term¢szettel szembefordulÂ
´nk¢nyeÊ valamilyen modern ¢rtelemben vett sterilitÀshoz vezetett volna, de annyi bi-
zonyos, hogy a àjelent¢sÊ ä lÀttuk, ez az û eset¢ben eg¢sz k¡l´nleges mÁtosz volt ä nÀla
is vesz¢lyesen messzire ker¡lt a k¢p felszÁn¢t alakÁtÂ formÀktÂl. ögy tünik, hogy csak
az idegen tÀjak ¢s a lexikonok vagy Ãtik´nyvek à¡resÊ illusztrÀciÂi bizonyultak alkal-
masnak arra, hogy CsontvÀry megfesthesse vel¡k a megfoghatatlant, a k´zelebbrûl
megfogalmazhatatlant, a szem¢lyes megvÀltÀstanÀvÀ vÀlt utÂpiÀjÀt. A k¢peslapok
anyagÀnak ¢s a mennyorszÀgnak ez az ́ sszemosÀsa mÀr nincs messze a tÁz esztendûvel
k¢sûbbi szuprematizmustÂl, az absztrakt formÀk ¢s a tÀrsadalmi utÂpiÀk ́ sszekapcso-
lÀsÀtÂl.

CsontvÀry hermetizmusa ¢ppen abbÂl adÂdott, hogy ilyen sablonokkal dolgozott,
¢s hogy e sablonok maguktÂl kÁnÀltÀk a tÀvolsÀgtartÀs taktikÀjÀt. °s nyilvÀnvalÂ, hogy
v¢gsû hely¢t is csak akkor tudnÀnk megtalÀlni, ha ´sszevetn¢nk ût a hagyomÀnyos
formÀk nagy ki¡rÁtûivel, a sablonok ÀtszellemÁtûivel, a misztika ¢s a konkr¢t ÀbrÀzolÀs
kettûss¢g¢nek a korszakban fell¢pû k¢pviselûivel. Egy muzsikus neve, Mahler¢ jut elû-
sz´r az eszembe, aki ugyanezekben az ¢vekben ä v¢letlen¡l? ä szint¢n Budapesten
t´lt´tt n¢hÀny ¢vet mint az operahÀz vezetû karnagya. CsontvÀryra hasonlÁt a term¢-
szetimÀdata ¢s az is, hogy ezt, bÀr mitizÀlta, m¢gis a kÀv¢hÀzak k´zhelyeinek a nyelv¢n
mondta el. MÁg a hegyekben s¢tÀlt, meghatottsÀgÀt sramlizen¢v¢ stilizÀlta (CsontvÀry
àpolgÀriÊ munkÀi, mint a S°TAKOCSIKçZçS , a hÀborÃ alatt elveszett KAIRñI EST vagy
a S°TALOVAGLçS  is tulajdonk¢ppen H´lderlin k´zel¢be hozott àsramlik¢pekÊ). A kor
fest¢szet¢ben, m¢g Nyugat-EurÂpa irodalmias Ázü szimbolista festûi k´z´tt tallÂzva is
neh¢z olyanra talÀlnunk, aki e tekintetben hasonlÁtana CsontvÀryra. Akkor mÀr sokkal
inkÀbb maguk az irodalmÀrok k´z´tt kell a keresett tÁpus utÀn kutatnunk.

Mallarm¢ k´lt¢szete kÁnÀlkozik p¢ldÀul tÀvoli pÀrhuzamk¢nt, û volt az a szimbolis-
ta, aki formÀkat nyÃjtott olvasÂinak, csak a formÀkat. A kontinens keleti fel¢n pedig
az orosz spiritualizmus sz¢les folyamÀt lÀtjuk, amelynek ÀramÀban ott van az idûs
Tolsztoj, de az utÀna szÁnre l¢pû orosz szimbolizmus tÀbora is. Ez az Àramlat a nyu-
gat-eurÂpai racionalizmus ellen sz¡letett meg ä elûk¢szÁtûi k´z´tt ott lÀtjuk Doszto-
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jevszkijt! ä, vÀltozatos t´rt¢nete pedig innen kiindulva vezetett az orosz formalizmus
iskolÀjÀn Àt a korai avantgÀrdig.

Ha ily mÂdon tÀgÁtjuk ki EurÂpa hatÀrait, akkor CsontvÀry müv¢szet¢t is mÀs meg-
vilÀgÁtÀsban lÀtjuk. A CsontvÀryra jellemzû kettûss¢g, vagyis a vÀlsÀgos lelkiÀllapot
m¢lys¢geibûl a magasba t´rû miszticizmus ¢s az ezt a krÁzist f¡gg´nyk¢nt eltakarÂ kon-
zervativizmus talÀn k´zelebb Àll az orosz pÀrhuzamokhoz, mint az esetleges nyugat-
eurÂpai p¢ldÀkhoz. A k¢rd¢sre, hogy mi¢rt, mÀr Mallarm¢ is megadhatja a vÀlaszt.
Mallarm¢ k´lt¢szet¢ben ugyanis t¢nyleg szembesz´kû az a paradox vonÀs, amit JÀszai
a müvek ki¡r¡l¢s¢nek nevez, vagyis hogy noha tradicionÀlis formÀkat hasznÀlt, ver-
seiben a àjelent¢sÊ annyira tÀvolivÀ, utÂpikussÀ vÀlik, hogy szonettforma ide vagy oda,
e k´ltem¢nyek mondanivalÂjÀt v¢g¡l is magÀnak az olvasÂnak kell meghatÀroznia.
Mallarm¢ versei ¢ppen ezzel a àmüv¢szienÊ kalkulÀlt szerkezettel ¢s rejt¢lyes ¡ress¢g-
gel hatottak annyira. A àjelent¢sÊ itt egy vÀkuumhoz hasonlÂ lyuk a müalkotÀs k´z¢p-
pontjÀban. CsontvÀry k¢pein is ott ¢rezz¡k ezt a huzatos ürt, de nÀla ezt Àtfedi a àhitÊ
¢s a àszolgÀlatÊ eg¢szen archaikus ¢rtelemben vett zomÀnca. Ez a zomÀnc ragyogni
k¢pes, ¢s sokat pÂtol abbÂl, ami azzal àveszett elÊ szÀmunkra, hogy CsontvÀry a benne
¢lû mÁtosztÂl visszal¢pett a k¡lsû (majdnem a levelezûlapok szintj¢n k¡lsû!) tÀjhoz. Az
û ¡ress¢ge m´g´tt ezt a konfliktust ¢s fesz¡lts¢get ÀllandÂan ott ¢rezz¡k, s ez¢rt is
lenne furcsa arrÂl besz¢lni, hogy àtetszûlegesÊ lehetne a k¢pek jelent¢se nÀla.

M¢g kev¢sb¢ talÀlhatjuk meg a Mallarm¢ra jellemzû hideg sz¢ps¢get Malevics geo-
metrikus formÀiban. Mert a messianisztikus ¡zenet oly erûs, hogy ÀtsugÀrzik azon a
geometriÀn, ami Malevicsn¢l majdnem a àsemmiÊ, ami a szakrÀlis müv¢szetnek is csak
sematikus csontvÀza. ögy lÀtszik, az orosz müv¢szet m¢g akkor is, ha elszakadt a tra-
dicionÀlis formÀktÂl, megûrizte a müalkotÀs hagyomÀnyos meleg¢t ¢s a müv¢sz sze-
m¢ly¢t bearanyozÂ papi hivatal f¢nylû glÂriÀjÀt. Ez¢rt ¢rezz¡k Ãgy, hogy ha tekinte-
t¡nket a KÀrpÀtoktÂl keletre fordÁtjuk, mintha a modern korban is csupa ikonfestûvel
talÀlkoznÀnk. °s hadd füzzek hozzÀ ehhez m¢g valamit: a nagy k¡l´nbs¢gek ellen¢re,
melyek Kelet- ¢s Nyugat-EurÂpa k´z´tt fennÀlltak, term¢szetesen mind a francia,
mind pedig a n¢met nyelvter¡leten sok olyan kulturÀlisan ¢rz¢keny szem¢lyre talÀl-
hatunk, akik felfogtÀk ¢s magukhoz asszimilÀltÀk a spiritualizmus tûl¡k tÀvolabb fekvû
csodÀit. (Kell-e mondani, hogy Dosztojevszkijt, Csehovot ¢s Hlebnyikovot nemcsak
olvastÀk, de el¢g gyakran meg is ¢rtett¢k Nyugat-EurÂpÀban?)

Mezei OttÂ t´bb tanulmÀnyÀban is megkÁs¢relte, hogy azt a huzatos ¢s titokzatos
àsemmitÊ, ami CsontvÀry k¢peinek az egyik legszÁvbemarkolÂbb sajÀtja, az ezoterika
t´bb ¢vszÀzados t´rt¢net¢nek a motÁvumaival ¢s fordulataival t´ltse meg. VÀllalkozÀsa
tulajdonk¢ppen az elsû kÁs¢rlet volt arra, hogy a CsontvÀry-f¢le hermeneutika burok-
jÀt felt´rje, ¢s vÀlaszt keressen az ¢letmü m´g´tt sejthetû misztikus hajlamokra. Mezei
cikkeinek a jelentûs¢g¢t is ebben lÀtom, mert hogy igazolhatÂ adatokra is bukkant
volna, melyek szerint CsontvÀrynak siker¡lt volna valamilyen ezoterikus k´rrel kap-
csolatot talÀlnia, azt û sem ÀllÁtja. Egyelûre marad a mindent, a k´znapi banalitÀsokat
¢s a nagy mÁtoszokat egyarÀnt magÀval sodrÂ ¢s maga alÀ temetû lÀva´ml¢s Csont-
vÀryja. CsontvÀry emberi sorsa biztos, hogy boldogabban alakult volna, ha barÀtokra
lel, de vajon jÂ festû maradhatott volna-e? Hyeronimus Bosch vagy Matthias Gr¡ne-
wald ezoterikus tanokat is f´ldolgozÂ fest¢szete mÀs korban sz¡letett, s ez a fajta
´sszegez¢s nem volt megism¢telhetû a historizmus ¢s a szecessziÂ ¢vtizedeiben. Csont-
vÀrybÂl a r¢giekhez hasonlÂ àelûk¢pzetts¢ggelÊ nem festû, hanem csak az Ãjmisztikus
szektÀk ¢s k´z´ss¢gek illusztrÀtora lett volna.
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Ettûl teljesen f¡ggetlen¡l, a k´rk¢p teljess¢ge kedv¢¢rt, persze feltehetj¡k az ¢rde-
kes k¢rd¢st, hogy mi volt CsontvÀry àpechjeÊ. TalÀn az, hogy nem egy pravoszlÀv or-
szÀgban sz¡letett? Vagy hogy nem a n¢met misztikus gondolkodÀs Jugendstil formÀi-
nak k´zel¢ben, p¢ldÀul egy Rudolf Steiner filozÂfiÀjÀnak a szomsz¢dsÀgÀban nyitotta
meg a patikÀjÀt? Mert bizonyos, hogy pÀlyafutÀsa mÀsk¢nt zajlott volna le egy ilyen
szomsz¢dsÀgban. CsontvÀry valÂszÁnüleg tÀrsakat talÀlt volna az antropozÂfia aposto-
laiban vagy az ezzel rokon egy¢b Ãjmisztikus tanok k´vetûiben. T´bb hajlamot mu-
tatott volna a vel¡k valÂ rokonsÀg vÀllalÀsÀra, mint arra, hogy a standard moderns¢g-
gel tartson l¢p¢st. P¢ldÀul, hogy k´zelebb ker¡lj´n a PÀrizsbÂl sz¢tsugÀrzÂ k¢sû imp-
resszionista müv¢szet ´nm¢rs¢klû szellem¢hez ¢s ´konomikus gyakorlatÀhoz. A Nyugat-
rÂl ¢rkezû impulzusok k´z¡l csupÀn a legfontosabbnak, a f¢ny ¢s a szÁnek kultuszÀnak
hÂdolt be, csak ez a metafizikÀt is hordozÂ k´zeg volt az, aminek nem tudott ellenÀllni.
SzÁve m¢ly¢n azonban ezt a f¢nyt is ortodox mÂdon ¢rtelmezte, ¢s ¢let¢t is megprÂ-
bÀlta egy ilyen aszketikus szellemü ortodoxia szolgÀlatÀba ÀllÁtani.

Ikonfestû munkÀjÀban azonban nem tÀmaszkodhatott az ût meg¢rtû, a neki tÀrsa-
sÀgot adÂ kolostori testv¢rek tÀrsasÀgÀra ä ilyen kolostort hiÀba keresett volna sz¢les
e hazÀban. CsupÀn a korszak delejes Àramai, a kÀv¢hÀzakbÂl kisz¡remlû zene ¢s a szÀ-
zadfordulÂ polgÀrainak kedvenc kirÀndulÂhelyeirûl fel¢je vilÀgÁtÂ szivÀrvÀnyszÁnü
lampionf¢nyek nyÃjthattak orientÀciÂt munkÀjÀhoz. így t´rt¢nhetett, hogy kez¢ben
az ikonok is ÀtvÀltoztak: irizÀlÂ f¢nyü s k¢t¢rtelmü jelent¢sü akad¢mikus tÀjjÀ vagy
polgÀri festm¢nny¢, sût nemegyszer kispolgÀri müvelts¢get t¡kr´zû, a provinciÀk ´n-
igazolÂ t´rekv¢seit ¢s nosztalgiÀit is hordozÂ megnyilatkozÀsokkÀ vÀltak. TalÀnyos
hangulatÃ lÀtvÀnnyÀ, a hajnal ¢s az este ¡res utcÀivÀ, a tenger´bl´k kozmikus f¡lh´z
hasonlÂ, az isteni titkokat kihallgatni akarÂ ÀbrÀzolÀsaivÀ.

*

Mallarm¢ ÁrÂasztala ¢s az ikonfestû szerzetesek cellÀja k¢t olyan v¢glet, amelyeknek
felid¢z¢s¢vel talÀn elkezdûdhet v¢gre a legÃjabb intenciÂjÃ (az igazinak nevezhetû?)
CsontvÀry-kutatÀs is. Ami ugyanakkor, valljuk meg, nem eg¢szen vesz¢lytelen vÀllal-
kozÀs.

A pallÂ ugyanis, amely a s´t¢t vizek f´l¢ hajol, s amelyre ki kell mer¢szkedn¡nk,
ha bele akarunk n¢zni CsontvÀry arcÀba, k´nnyen vÀlhat ugrÂdeszkÀvÀ is ä ahogy
mÀr emlÁtettem: a m¢lybe, az okkultba, az irracionÀlisba. CsontvÀry ugyanis szÀz szÀ-
zal¢kig azonosult azzal a kulturÀlis anyaggal, amit feldolgozott.

Hogy ez mit jelent, azt talÀn azzal ¢rz¢keltethetn¢m, ha CsontvÀryt egy olyan ÁrÂhoz
hasonlÁtanÀm, aki annyira azonosul a k´nyveiben ÀbrÀzolt fikciÂkkal, hogy aztÀn t¢ny-
leg megprÂbÀlja szem¢lyes eml¢kezet- ¢s ¢lm¢nyanyagÀt kioltani, ¢s azt, hogy csak e
fikciÂk alapjÀn ¢ljen tovÀbb. TalÀn Kafka jutott k´zel ehhez az Àllapothoz, de az û
fikciÂi nem mes¢sen mitikus eml¢kekre ¢p¡ltek, hanem konkr¢t tartalmÃ, nagyon is
aktuÀlis elû¢rzetekre ä û tehÀt nem szerencs¢s hasonlat. Ha CsontvÀry alkotÂperiÂ-
dusÀt vessz¡k szem¡gyre, akkor csak Ady lehetne m¢ltÂ az ´sszehasonlÁtÀsra. Az û
oeuvre-j¢ben is felmer¡lnek olyan sorok, mint: àNagy ¢nekmondÀsnak, tudom, mi az Àra
/ °n is k¢sz¡ltem a hunn-trilÂgiÀra...Ê (A SZERELEM °POSZçBñL). Ady azonban azt a sajÀtos
esetet k¢pviseli, amikor egy nagy k´ltû, aki verseiben mÁtoszlÀtÂ, prÂzÀjÀban (¢s gon-
dolataiban) mindent hallatlanul racionalizÀl. CsontvÀrynÀl ä ¢s az Attila-mÁtosznÀl ä
maradva, akkor mÀr jobb p¢ldÀnak kÁnÀlkozik, ha azt k¢pzelj¡k el, hogy l¢tezett volna
egy olyan Arany JÀnos, aki szem¢lyes ¢lm¢ny¢v¢ teszi a BUDA HALçLç-ban leÁrt konf-
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liktust a mÁtosz eg¢sz hÀtter¢vel, p¢ldÀul a testv¢rgyilkossÀggal (nem, ezt m¢g elk¢p-
zelni sem lehet!...).

CsontvÀry, a magÀnember, marad¢ktalanul tiszta l¢ny volt, s ez adott valamennyi
biztosÁt¢kot neki ahhoz a k´t¢ltÀnchoz, amit a praktikus, jÂzan ¢sz, a pontos beosztÀs
¢s a fikciÂkat szolgÀlÂ c¢ltudatos munka v¢konyka fonalÀn jÀrt ä mik´zben iszonyÃ
m¢lys¢gek ÀsÁtoztak alatta. De m¢g ez sem mentette volna meg, ha fikciÂi, ezek a fan-
tasztikus szÁnezetü elgondolÀsok, nem estek volna egybe az akkor ¢ppen aktuÀlis ma-
gaskultÃrÀval vagy legalÀbbis annak irracionÀlis tendenciÀival. Jegyzeteiben sajÀt ma-
gÀt àhÀborÃ elûtti kultÃrembernekÊ nevezte ä ¢s valÂban az is volt. Legfeljebb abban ma-
rasztalhatnÀnk el, hogy talÀn nem is k¢pviselt mÀst, mint csak a kultÃrÀt. De ¢ppen a
kulturÀlis fikciÂkkal valÂ t´k¢letes azonosulÀs az, ami CsontvÀryban, a müv¢szben,
v¢gtelen¡l tiszteletre m¢ltÂ ä ¢s normÀlis.

AzÂta ez a fajta irracionalizmus a magasmüv¢szetbûl alÀszÀllt a àm¢lymüv¢szetekÊ
r¢giÂiba, a nosztalgiÀk, a pszeudovallÀsok ¢s a szubkultÃrÀk r¢tegeibe. Kell-e hang-
sÃlyoznom, hogy innen startolva semmilyen igazi, klasszikus rangÃ mÁtoszfeldolgozÀst
sem lehet megk´zelÁteni, BartÂk csodaszarvas-motÁvumÀt ugyanÃgy nem, mint
CsontvÀryt? Ha m¢gis megprÂbÀljuk, oda jutunk, ahova horoszkÂpot felÀllÁtÂ polgÀr-
tÀrsaink szoktak eljutni, a bulvÀrÃjsÀgok utolsÂ oldalÀra, a rossz krimik ¢s a mecha-
nikus spekulÀciÂval megoldhatÂ keresztrejtv¢nyek tÀrsasÀgÀba. (MÀs lapra tartozik,
hogy teljesen mÀs n¢zûpontbÂl kiindulva a ma aktuÀlis szubkultÃrÀkat is fontosnak
¢s elemz¢sre m¢ltÂnak talÀljuk a szociolÂgia ä vagy akÀr a müv¢szett´rt¢nelem! ä
szempontjÀbÂl.)

TalÀn csodÀlkozik az olvasÂ, hogy mi¢rt ¡t´k meg ilyen polemikus hangot, hiszen
ä legjobb tudomÀsa szerint ä senki sem akarja horoszkÂpok alapjÀn àmegfejteniÊ
CsontvÀryt. Nos, ha voltak is ilyen kÁs¢rletek, itt nem vel¡k vitÀzom, hanem e helyett
sokkal inkÀbb ä s n¢mi ´nkritikÀval sajÀt szakmÀm, a magyar müv¢szett´rt¢net-ÁrÀs
felk¢sz¡letlens¢g¢vel polemizÀln¢k. A r¢g volt korok eml¢kanyagÀnak korrekt f´ldol-
gozÀsÀn vagy a hozzÀnk k´zelebb ÀllÂ müremekek kulturÀlt, impresszionisztikus jel-
legü leÁrÀsÀn iskolÀzott magyar müv¢szeti irodalom nincs szokva az igazi ¢s a nemzet-
k´zi kutatÀs javÀval szinkronba hozhatÂ elm¢leti probl¢mÀkhoz (F¡lep Lajos stilizÀlt
gesztusai ¢s grandiÂzus maximÀi is inkÀbb t¢ved¢seikben voltak jelentûs megnyilvÀ-
nulÀsok, s nem v¢letlen, hogy nem csinÀltak iskolÀt). E müv¢szeti irodalomban csak
kiv¢telk¢nt talÀlni olyan tanulmÀnyokat, amelyek azzal a filozÂfiai ¢s eszt¢tikai felk¢-
sz¡lts¢ggel k´zelednek egy-egy valÂban kem¢ny diÂnak szÀmÁtÂ ¢letmüh´z, ahogy az
p¢ldÀul az irodalomt´rt¢net eset¢ben inkÀbb magÀtÂl ¢rtetûdû (ÀmbÀr itt sem el¢gg¢
praktizÀlt: ¢ppen CsontvÀry kapcsÀn megprÂbÀltam egy olyan korszerü felk¢sz¡lts¢g-
gel Árt munkÀra lelni, amely Ady mitikus nyelv¢t vagy a szecessziÂban, illetve a szim-
bolizmusban gy´kerezû k¢palkotÂi mÂdszer¢t elemzi, tehÀt az Ady-k¢pbûl nemcsak
a polgÀri radikalizmus harcosÀt, hanem a kor irracionÀlis Àramlataival is l¢p¢st tartÂ
lÁrikust is bemutatja ä ¢s ilyen monogrÀfiÀra nem talÀltam).

Ments¢g¡nkre szolgÀljon, hogy a hazai müv¢szett´rt¢net-ÁrÀs eddig nem is ker¡lt
szembe igazÀn nagy egy¢nis¢gekkel ä hogy az utÂbbi idûben CsontvÀry m¢gis ilyen
rangos feladattÀ vÀlt, az egyszerre nagy szerencs¢nk ¢s neh¢z prÂbÀnk. Az olvasÂnak
bizonyÀra feltünt p¢ldÀul, hogy ez az ÁrÀs is az irodalmi pÀrhuzamokat hasznÀlja man-
kÂnak. Ez magÀban v¢ve m¢g nem is lenne baj, hiszen maga CsontvÀry is az ÁrÀshoz
fordult, amikor Ãgy ¢rezte, hogy nem festheti meg marad¢ktalanul elgondolÀsai v¢gsû
formÀjÀt. °s k¡l´nben is, mi mÀs lehetne egy, a nemzeti kultÃra f´l¢ magasodÂ müv¢sz
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eset¢ben a fogÂdzÂnk, mint a korszak eg¢sz kultÃrÀja? Mallarm¢ ¢s Tolsztoj nev¢t ez¢rt
az olvasÂ akÀr jelz¢snek is tekintheti, hiszen lehet, hogy Àtcser¢lhetûk mÀs nevekre,
mert talÀn nem jelentenek t´bbet, mint azt, milyen dimenziÂkat ig¢nyel a k¢rd¢s, mi
a l¢pt¢ke a feladatnak. De hogy csak a l¢pt¢k kijel´l¢s¢n¢l tartunk, ez valÂban nagy
probl¢mÀnk.

LÀtjuk, a r¢szletek a kialakulÂ k¢phez m¢g hiÀnyosak, s csupÀn a nagy vonalakat
kezdj¡k sejteni, azt, hogy munkÀnk sorÀn mindig az eg¢sz kontinenst kell szem elûtt
tartanunk. Egy Mallarm¢ ¢s Tolsztoj Àltal kijel´lt koordinÀta-rendszer lenne ez vagy
valami mÀs? Rendelkez¡nk-e t´bbel, mint ilyen, a kezdeteket kijel´lû munkahipot¢-
zisekkel? °s vajon milyen eredm¢nyre jutunk majd, ha megprÂbÀljuk egyetlen tekin-
tetbe foglalni ezt a t´bb ezer kilom¢teres tÀvolsÀgot? Ha megtalÀljuk benne azt a pon-
tot, amely CsontvÀry müv¢szet¢nek helye lehet? AkÀrhogy hangzik is majd a vÀlasz,
megint Ãj ¢rtelme lesz a CsontvÀry-k¢peknek.

°s vel¡k talÀn Ãj formÀja a k´z¢p-kelet-eurÂpai identitÀsnak.

MÀr a szerkesztûs¢gben volt e tanulmÀny, amikor nagy meglepet¢semre megtudtam, hogy a
nyugat-eurÂpai CsontvÀry-kiÀllÁtÀsok, legalÀbbis egyelûre, elmaradnak, mi t´bb, az elsû, a her-
togenboschi tÀrlatra mÀr 1992 ûsz¢n sor ker¡lt volna, ha a hollandok a f´lmer¡lt probl¢mÀk
miatt mÀr r¢ges-r¢g vissza nem l¢pnek. Nyeres¢gk¢nt csak azt k´nyvelhetj¡k el, hogy a Csont-
vÀry-k¢pek k´r¡ltekintû restaurÀlÀsa t¢nyleg folyamatban van, bÀr ennek sorÀn is olyan r¢sz-
letk¢rd¢sek mer¡ltek fel, amelyek vitathatÂvÀ teszik, hogy az ¢letmü nagyobb darabjait k´lcs´-
n´zhetj¡k-e k¡lf´ldre valaha is. TovÀbbi probl¢ma, hogy a CsontvÀry MÃzeum informÀciÂja
szerint 1992 v¢g¢n a megbÁzÂk a restaurÀtoroknak egymilliÂ forinttal maradtak adÂsak. Az
eg¢sz ¡gy ä Ãgy tünik ä tele van tisztÀzatlan k¢rd¢sekkel, melyek nyilvÀnossÀgot ¢rdemeln¢nek,
ennek biztosÁtÀsa azonban az ¢rintett k´zhivatalok ¢s int¢zm¢nyek, illetve a napisajtÂ feladata.
A magam r¢sz¢rûl csak annyit füzhetek hozzÀ az elk¢pesztû zavarhoz, hogy benyomÀsom sze-
rint a szakmai sz¢thullÀs a k¢pzûmüv¢szeti k´z¢letet is el¢rte, s neh¢z megÀllapÁtanom, hogy
vajon az Ãjabb fordulat az egymÀssal vet¢lkedû kalandos manipulÀciÂk r¢sze-e, vagy ¢ppen el-
lenkezûleg: az¢rt Àllt le minden, mert az ¡gyek magasabb szinten gazdÀtlannÀ vÀltak. Arra k¢-
rem az olvasÂt, hogy az itt k´z´lt tanulmÀnyt ä amelyet most mÀr nem vÀltoztatok meg ä Ãgy
olvassa, mint dokumentumot, amely egy korÀbbi, t´bb optimizmussal rendelkezû korszakot
jellemez. (1993. januÀr)
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KÀntor P¢ter

°S M°GIS

                     F¡st MilÀn eml¢k¢re

°s minden ism¢tlûdik. S ¢n, aki ¢letem
nagy r¢sz¢t ÀcsorgÀssal t´lt´ttem, s ¢jjelente
oly gyakran virrasztok ma is, amÁg te alszol,
mit tudok ¢n, amit te nem? TalÀn
kev¢sb¢ f¢lek f¢lni, s nem rem¢lek
futÀsban lelni mened¢kre; itt vagy,
¢s itt vagyok, ¢s sz¢tszÂrjuk erûnket.

Mert mit tehetn¢nk? Nincs mÀs, egy mÀs vilÀg,
a SziklÀs-hegys¢g sziklÀira esk¡sz´m neked,
hogy fal s potyogtat minden, ami ¢l,
s ¡v´lt, t´bb tej¢rt, a v´r´s csecsemû,
az anya birtoka, az apa jussa,
egy aprÂ vÀgygubanc mÀs vÀgyak gyürüj¢ben,
alatta ¢s f´l´tte sÀr, fü, kû, k´vek.

°s szÀrnyak is, igen. SzÀrnyak a v¢rben,
parÀzsban ¢s hamuban, minden ¢lû
¢s minden elhullott Àllat csontjaiban.
E f´ld teli van tollal minden¡tt.
Feh¢r ¢s s´t¢t tollak ¢s husok,
feh¢r ¢s s´t¢t vigasz: JÂl van. JÂ lesz.
Nincs mÀs, nem is kell. Nincs mÀs, ne is legyen.

°s m¢gis... çlmaimban ¢n magasba szÀllok.

VERS A GYþJTýKNEK

Gyüjtenek mindenf¢le ÀriÀkat,
stanzÀkat, terzinÀkat, sestinÀkat,
dalokat, indulÂkat ¢s imÀkat,
holdvilÀgot, hiteket, mÀniÀkat,
eml¢k-f¢lc¢dulÀkat, szembe port,
t¡dûbe nikotint, mÀjba alkoholt.
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Gyüjtenek p¢nzt, paripÀt, hÁrnevet,
ellens¢get, barÀtot, hÁveket,
a hÁm nûst¢nyt, a nûst¢ny hÁmeket,
bünt, er¢nyt, bÀtor s gyÀva csÁnyeket,
telet, nyarat, temetût, legelût,
tavaszi esût meg ûszi esût.

Gyüjtenek szÁneket ¢s szÀmokat,
t¢nyeket, rem¢nyeket, Àlmokat,
elveket, nyelveket, orszÀgokat,
lepkeszÀrnyakat ¢s hÃsbÀrdokat,
mindent, ami van, volna, ami volt,
verebet, macskÀt, mennyet ¢s pokolt.

Gyüjtenek b¢lyeget ¢s kavicsot,
tigrisfogat, rak¢tÀt, papucsot,
tüt, c¢rnÀt, ruhÀt, cipût, kalapot,
legrosszabb napot ¢s legjobb napot,
pr¢selt virÀgot, pompÀs plecsniket,
ezer aprÂ halÀlnak egy szivet.

Gyüjtenek ÃjsÀgot ¢s r¢gis¢get,
nagysÀgot, kicsis¢get, semmis¢get,
tr¢fÀt, mÂkÀt, parÂkÀt, s mind av¢gett,
hogy ne legyenek oly ÀrvÀk szeg¢nyek,
borukba vizet ¢s viz¡kbe bort,
mielûtt eltÀvoznak, s bezÀr a bolt.

Majoros SÀndor

A TENGERI KíGYñ

A fregattkapitÀny kûkem¢nyre fagyva fek¡dt abban a masszÁv, s´t¢tbarna fadobozban,
amibe sosem hatolhat be az ¢gi vilÀgossÀg. K¢t terepjÀrÂ ¢s egy limuzin k´vette a hü-
tûkocsit, de csak a terepjÀrÂkon dÁszelgett a àvojna policijaÊ jelz¢se. A hütûkocsi rek-
lÀmf´liratait olÁvaz´ld ponyva takarta el, belsej¢bûl pedig hiÀnyoztak a hÃs felf¡ggesz-
t¢s¢re szolgÀlÂ f¢mkampÂk. Sofûrje pÀlmaÀgat biggyesztett a sz¢lv¢dû ¡veg alÀ, ami
ugyan ellene vallott a k¢sz¡lûd¢st ¢s a szÀllÁtÀst jellemzû katonÀs egyszerüs¢gnek, de
ez¢rt a kis kihÀgÀs¢rt nem szÂlt rÀ senki. HÁres ember volt a fregattkapitÀny, s ha nem
a b¢ke harcosa is, mindenk¢ppen a b¢ke megûrzûje. HalÀlhÁr¢rûl beszÀmoltak a t¢v¢
hÁradÀsai ¢s a napilapok, s ha lett volna feles¢ge vagy v¢r szerinti rokona, biztosan
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szÀzszÀmra kapja a r¢szv¢tnyilvÀnÁtÂ tÀviratokat. De a fregattkapitÀny hÁven tartotta
magÀt a tengerjÀrÂ emberek elsû parancsolatÀhoz: nem nûs¡lt meg soha. LegalÀbbis
azt hitte, szabÀlyszerü leg¢ny¢letet ¢l, s ebb¢li meggyûzûd¢s¢n mit sem vÀltoztatott
egy tudatÀtÂl f¡ggetlen¡l l¢trej´tt hÀzassÀg t¢nye.

A FûparancsnoksÀg mind´ssze k¢t tÀviratot adott postÀra. Egyet az elhunyt felet-
tes¢nek cÁmezve, a mÀsikat meg sz¡lûfalujÀba, a k´zs¢gi tanÀcsnok r¢sz¢re. L¢tezett
egy harmadik tÀvirat is, a fregattkapitÀny lakÀscÁm¢re, de ezt mÀr az AdmiralitÀs k¡ld-
te el. A borÁt¢kon bizonyos Radojka Keresztes neve volt olvashatÂ. Errûl a szem¢lyrûl
ä a rendelkez¢sre ÀllÂ adatok alapjÀn ä azt hitt¢k, hÀzastÀrsi viszonyban ¢lt a megbol-
dogulttal. Milan Jevroszimovics ezredes ä aki a tÀviratot alÀÁrta ä nem mulasztotta el
megjegyezni, hogy a temet¢sre az elhunyt sz¡lûfalujÀban ker¡l sor, Àm amennyiben
az elvtÀrsnû ig¢nyt tart rÀ, oda-, valamint visszautazÀsÀrÂl a hadsereg gondoskodik.

KatonÀs pedant¢ria sugÀrzott ebbûl a nyÃlfaroknyi iromÀnybÂl, de fÀjdalom: nem
volt semmi ¢rtelme. Radojka Keresztes nevü szem¢ly sosem lakott abban a hÀzban.
Sem ott, sem mÀsutt. A l¢ny, amely a hivatalnoki ¡gybuzgalomnak k´sz´nhetûen hit-
vesi rangba emelkedett, a lepecs¢telt lakÀs tengerre n¢zû szobÀjÀban, egy n¢gyszÀz
literes akvÀriumban lebegett, cs´ndes bomladÀsra Át¢ltetve. Ez a l¢ny, amely nem sok-
kal a fregattkapitÀny korai ¢s ¢rtelmetlen halÀla elûtt m¢g feszes bûrü, gy´ngyhÀzf¢-
nyü teremtm¢nyk¢nt virgonckodott tÀgas b´rt´n¢ben, nos ez a l¢ny birtokolta a Ra-
dojka nevet. Nûst¢nynek hitte mindenki, holott erre vonatkozÂlag senkinek sem vol-
tak megbÁzhatÂ adatai. Egyed¡l a fregattkapitÀny lehetett biztos a dolgÀban, Àm ha
tudta is a titkot, nem Àrulta el senkinek. K¡l´nc volt, mint minden magÀnyos ember,
de ezek az aprÂ k¡l´ncs¢gek, bolond¢riÀk k¢ts¢gtelen¡l szÁnesebb¢ varÀzsoltÀk az ¢le-
t¢t. A harmadik tÀvirat tehÀt egy kimÃlt Àllat nev¢re szÂlt, s ezen mit sem vÀltoztatott
a t¢ny, hogy e szlÀv hangzÀsÃ utÂn¢vhez a hivatalnoki talÀl¢konysÀg ä vagy ´nk¢ny ä
a fregattkapitÀny jellegzetesen magyar vezet¢knev¢t is hozzÀkapcsolta. Az akvÀrium-
ban lebegû Àllattetem sorsÀt persze semmilyen n¢vvÀltoztatÀs sem befolyÀsolhatta. ýrÀ
senki sem gondolt, ût senki sem hiÀnyolta, s arra is csak a megboldogult barÀti k´r¢ben
eml¢keztek, hogy valaha Ãgy hÁvtÀk: Radojka, a tengeri kÁgyÂ.

Amikor a g¢pkocsisor v¢gre meg¢rkezett a k´zs¢ghÀza el¢, mÀr ott vÀrakozott a
topolyai laktanyÀbÂl kirendelt dÁszûrs¢g s m¢g legalÀbb f¢lszÀz kÁvÀncsiskodÂ. A sza-
kaszvezetû hadnagy vigyÀzzt vez¢nyelt, mik´zben hÂna alÀ szorÁtotta a k¢k-feh¢r-piros
lobogÂt, amit majd a koporsÂra kellett terÁtenie. Cs´nd lett. M¢g a kutyÀk is elhall-
gattak egy pillanatra. A hütûkocsi Âvatos manûverez¢ssel odatolatott a k´zs¢ghÀza ka-
pujÀhoz, ahonn¢t ¢ppen ekkor l¢pett ki BirkÀsi Gyula, a temet¢s¡gyi fûmegbÁzott.
Melege volt, csorgott rÂla a verejt¢k, s alig hitt a szem¢nek, mert a hütûkocsi rosszul
zÀrÂdÂ ajtajÀbÂl feh¢r k´dpamatok szivÀrogtak elû. àJÂ nekiÊ ä gondolta, ¢s megt´-
r´lte a homlokÀt. A tÀvirat k¢zhezv¢tele Âta nem aludt egy szemhunyÀst sem. °lete
nagy esem¢nye volt ez a temet¢s, hiszen bizonyÁtÀsi ¢s elûl¢ptet¢si lehetûs¢geket kÁnÀlt.
Irigyelt¢k is sokan, pedig kezdetben semmit sem tudott errûl a Keresztes SÀndor nevü
fregattkapitÀnyrÂl. Valami az¢rt m¢giscsak r¢mlett neki, mert gyerekkorÀban hallott
egy t´rt¢netet a SÀnta Keresztes AndrÀsrÂl, aki megmentette a kis´ccse ¢let¢t. Az ́ cs-
k´s belepottyant az esûvizes kÃtba, s mert a lefel¢ sz¢lesedû ¡regben m¢g a legjobb
ÃszÂ sem tudna felszÁnen maradni, semmi es¢lye sem volt az ¢letben maradÀsra. RÀ-
adÀsul a felnûttek ¢pp a szûlût sz¡retelt¢k, csak AndrÀs lÀtta, mi t´rt¢nt, de û alig le-
hetett t´bb h¢t¢vesn¢l. A rossz nyelvek szerint û l´kte bele ´ccs¢t a kÃtba, s amikor
rÀeszm¢lt, mit tett, utÀnakapott, ¢s az utolsÂ pillanatban elkapta a grabancÀt. ¹t ÂrÀn
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Àt tartotta Ãgy, hogy a lÀba fej¢t ä mint valami kampÂt ä beleakasztotta a kÃt kÀvÀjÀba.
Amikor megtalÀltÀk ûket, AndrÀsnak orrÀn-szÀjÀn ´ml´tt a v¢r, ¢s nem bÁrt megÀllni
a lÀbÀn. K¢sûbb is csak sÀntikÀlva tudott jÀrni, mert a kÃtperem megs¢rtett egy moz-
gatÂideget a bal lÀbfej¢ben. A k¢t testv¢r attÂl a naptÂl ker¡lte egymÀst. Nem is be-
sz¢ltek soha k¢t szÂnÀl t´bbet, ¢s valÂsÀgos megk´nnyebb¡l¢s volt a k´rny¢ken min-
denkinek, amikor az ´csk´st felvett¢k a katonai gimnÀziumba.

ý lett az a dalmÀt f¡lnek idegen nevü fregattkapitÀny, akinek hevederekkel leszÁ-
jazott koporsÂjÀt a kÁs¢ret leg¢nyei mÀr ki is vett¢k a hütûkocsibÂl, ¢s rÀtett¢k az oda-
k¢szÁtett ravatalra. Cs´ndben, szakszerüen dolgoztak. Az sem idegesÁtette ûket, hogy
a neh¢z t´lgyfa alkalmatossÀgrÂl cs´p´g´tt a vÁz. Mintha nem is a hideg f¢mplatÂrÂl,
hanem a tenger fenek¢rûl cibÀltÀk volna elû. Nem kapkodtak, a szolgÀlati idûbe ez is
belef¢rt, de a nagy meleg miatt szerettek volna tÃl lenni az eg¢szen. Az ezredes, aki a
k¡l´nÁtm¢nyt vezette, tisztelgett BirkÀsi GyulÀnak, aztÀn Àtadta neki a szÀllÁtÀsi okmÀ-
nyokat. Marad¢ktalanul v¢grehajtotta a parancsot, most mÀr lazÁthatott kicsit. Egyet-
len gondja maradt: a kis csapatot mielûbb vissza kellett vez¢nyelnie Splitbe, de ez mÀr
semmis¢gnek tünt, hiszen a telecskai dombokat elhagyva nem kellett t¢rk¢pet b´n-
g¢sznie.

BirkÀsi Gyula kicsit irigykedve n¢zte a tÀvolodÂ kocsisort, pedig akkor mÀr nem
volt annyira kiszolgÀltatott helyzetben, mint amikor a tÀviratot k¢zhez kapta. Itt hevert
elûtte a kadÀver, aminek emberi mÃltjÀval foglalkozni k¢nyszer¡lt, s amivel e foglal-
kozÀs k´vetkezm¢nyek¢nt furcsa, ellentmondÀsoktÂl terhelt viszonyba keveredett. El-
k¢pzelte az arcot ott bent a s´t¢ts¢gben, s elk¢pzelte a nap hev¢t, ezt a meghatÀrozatlan
c¢lÃ ¢s eredetü t´rekv¢st, amely egyre t¡relmetlenebb¡l d´r´mb´lt a t´lgyfa lÀda te-
tej¢n, hogy m¢g egyszer utoljÀra melegs¢ggel t´ltse ki az arc aprÂ csillagkapcsait. Mi-
lyen lehetett vajon most ez az arc? °s ott bentebb, a kÁgyÂm¢reg roncsolta erekhez
nem tapadnak-e hajdanvolt Àlmok fakÂ Àrny¢kk¢pei? Sz´rnyü titok tudÂja volt ez a
holttest, alÀzattal lehetett csak k´zeledni hozzÀ, de nem mint f´ldi maradvÀnyhoz, ha-
nem mint lÀtomÀsokbÂl ¢s eml¢kk¢pekbûl szûtt koszorÃhoz, mert mindaz, amit ez a
hajdanvolt fregattkapitÀny Àt¢lt, meglÀtott vagy csak megÀlmodott, egy v¢g n¢lk¡l tar-
tÂ ÀlmodÀs r¢sze lett. Az ilyen, tisztelettudÂan gyeng¢d alÀzat nem kÁvÀnt sem k´nny-
hullajtÀst, sem hamis szomorÃsÀgot. Egy percig tartÂ r¢vedez¢s utÀn eltünt, eleny¢-
szett, s hely¢t valamif¢le boldog megk´nnyebb¡l¢s vÀltotta fel: itt van hÀt v¢gre, ha-
za¢rkezett, s most mÀr v¢g¢rv¢nyesen a faluban marad. BirkÀsi GyulÀnak nem kell
attÂl rettegnie, hogy mÀsok felelûtlens¢ge miatt ́ sszedûl a temet¢si koncepciÂ. Ha el-
ront valamit, az¢rt kizÀrÂlag û lesz a v¢tkes. De hÀt mi¢rt rontana el bÀrmit is? Meg
van szervezve minden: itt Àll a dÁszegys¢g, sort fognak lûni, ¢s itt vannak az ´reg-
asszonyok, akik majd megsiratjÀk. Az iskola teljes l¢tszÀmmal k¢pviselteti magÀt, mert
a magyar szakos tanÀrnûknek ukÀzt adott, hogy Árassanak fogalmazÀst a temet¢srûl.
SzÂval tudja a dolgÀt. Egyed¡l a bÃcsÃbesz¢d megÁrÀsa okozott neki fejt´r¢st, s nem
is keveset. Ismeretlen emberrûl lehetetlen bÀrmit is mondani. A topolyai laktanya po-
litikai referense jelezte ugyan, hogy m¢ltatni fogja az elhunyt ¢rdemeit ä ehhez komp-
lett erûsÁtûberendez¢st k¢rt ä, de BirkÀsi Gyula biztos volt benne: ez unalmas szab-
vÀnysz´veg lesz, mert a hadsereg elsûsorban a hazaszeretetet, utÀna pedig a bajtÀrsi-
assÀgot m¢ltÀnyolja halottainÀl. ý mÀsmilyen gyÀszbesz¢det akart. Olyasf¢l¢t, mint
amilyet a falu tiszteletese szokott celebrÀlni. HivatalÀnÀl fogva nem vehetett r¢szt egy-
hÀzi temet¢seken, de k´ly´kkorÀban mindig neki kellett elkÁs¢rnie ́ reganyjÀt az ilyen
ceremÂniÀkra, s megfigyelte, hogy a pap szÂnoklata nyomÀn szinte kiv¢tel n¢lk¡l sÁrva
fakadnak az emberek. Ezzel szemben a pÀrttemet¢sek v¢gtelen¡l unalmasak voltak,



mert a kommunista erk´lcs semmilyen formÀban sem tÀmogatta a meghatÂdÀst. Most
itt volt a ragyogÂ alkalom: meg kellett mutatnia ennek a sok szÀjtÀti n¢pnek, hogy a
rang, a pozÁciÂ m´g´tt mif¢le ember rejtûz´tt, s k´zben azokra az ´sszef¡gg¢sekre is
rÀ kellett vilÀgÁtania, amelyek elker¡lhetetlenn¢ tett¢k a bek´vetkezett trag¢diÀt.

Abban a pillanatban, amikor BirkÀsi Gyula odal¢pett a koporsÂhoz, s egy darab
jeget let´rve rÂla hüteni kezdte a homlokÀt, m¢g nem volt k¢sz ez a bÃcsÃbesz¢d.
Eg¢sz ¢jszaka veszûd´tt vele, s tulajdonk¢ppen benne volt minden a fej¢ben, amit a
bÃcsÃbesz¢d megÁrÀsÀhoz tudni kell, de bÀrhogy kezdte is el, bÀrmilyen k´zelÁt¢ssel
nyÃlt a dologhoz, mindig megakadt kez¢ben a t´ltûtoll. ögy ¢rezte, ha ÀltalÀnossÀg-
ban besz¢l a fregattkapitÀnyrÂl, elhallgatja a legfontosabbat, az eg¢sz falut ¢rdeklû k¢r-
d¢st, en¢lk¡l pedig semmit sem ¢r a sz¢pen kicirkalmazott szÂnoklat. Faluhelyen le-
hetetlen titkot tartani. A tÀviratot m¢g jÂformÀn ki sem bontotta, mÀris sugdolÂzni
kezdtek a hÀta m´g´tt, hogy ez az a katonatiszt, akit halÀlra mart a tengeri kÁgyÂ. K¢-
sûbb, amikor k¢ts¢gbeesett ¡gybuzgalommal prÂbÀlt hasznÀlhatÂ adatokhoz jutni, Er-
zsike, a titkÀrnûje megk¢rdezte tûle: igaz-e a szÂbesz¢d, hogy ennek a fregattkapitÀny-
nak tengeri kÁgyÂ volt a feles¢ge?

BirkÀsi GyulÀt el´nt´tte a pulykam¢reg. MÀr legalÀbb harmincszor telefonÀlt Split-
be, ismerûs´knek, egykori katonatÀrsaknak, hogy nyomozzanak ki valamit Keresztes
SÀndor viselt dolgairÂl, s k´zben itt a faluban szÀrnyra kapott egy rosszindulatÃ plety-
ka, ami romba d´nthet minden eg¢szs¢ges kezdem¢nyez¢st. M¢g ha l¢teztek is olyan
kapcsolatok, amelyek a megboldogultat a faluhoz k´t´tt¢k, ezeket a kapcsolatokat
ûneki kellett kinyomoznia. Ekkor jutott esz¢be a SÀnta Keresztes AndrÀs t´rt¢nete.
Szeg¢ny ´rd´gre tavalyelûtt rÀszakadt a vÀlyogverû partja, ¢s mire kiÀstÀk, mÀr nem
¢lt. Nyomor¢k volt, nem hagyott utÂdot maga utÀn. ¹ccse nem tartott ig¢nyt a csalÀdi
hÀzra, ami nem is ¢rt sokat, mert AndrÀs m¢g a kÃpcserepeket is elitta a tetûrûl. V¢g¡l
a szomsz¢d vette meg. BirkÀsi Gyula ismerte az ́ reg BÂdvait, mielûtt nyugdÁjba ment,
hatÂsÀgi ordonÀnc volt a k´zs¢ghÀzÀn, de nem tÃlsÀgosan kedvelte fontoskodÂ, min-
den l¢ben kanÀl term¢szete miatt. M¢gis: û volt az egyetlen nyom, amin elindulhatott.

Erzsik¢t utasÁtotta, hogy ¡gyeljen a telefonra, s mÀr futott is. Iparkodnia kellett,
mert est¢be hajlott az idû, s az emberek t´bbs¢ge ilyenkor mÀr nem szÁvesen fogad
lÀtogatÂt. ElûvigyÀzatossÀgbÂl csak r¢snyire nyitotta a kaput, hogyha rÀrohannak az
´reg BÂdvai kutyÀi, r´gt´n visszakozhasson. De kutyÀnak hÁr¢t sem lÀtta. Egy pÀkosz-
tos macska vernyÀkolt az udvaron, s amikor meglÀtta ût, odasomfordÀlt hozzÀ, ¢s nad-
rÀgjÀhoz d´rg´lte az orrÀt. BirkÀsi Gyula ki nem Àllhatta a macskÀkat, s nagy kedve
lett volna belerÃgni ebbe a ronda d´gbe, de nem merte megtenni, mert a gangajtÂban
megjelent az ´reg BÂdvai.

ä MÀr vÀrtalak, ecs¢m ä mondta hamiskÀsan mosolyogva.
BirkÀsi Gyula annyira meglepûd´tt, hogy meg sem tudott szÂlalni. Az ´reg BÂdvai

pedig ä mintha a vilÀg legterm¢szetesebb dolga lenne ä karon fogta, ¢s bevezette a
konyhÀba. Szeme csak lassan szokott hozzÀ a s´t¢ts¢ghez. Feh¢r damasztabrosszal le-
takart asztalt lÀtott, rajta pÀlinkÀs¡veget ¢s k¢t poharat. Nem ilyen fogadtatÀsra szÀ-
mÁtott. Azt hitte, az ́ reg BÂdvai hallani sem akar semmif¢le fregattkapitÀnyrÂl, hiszen
annak idej¢n bagÂ¢rt szerezte meg csalÀdi ´r´ks¢g¢t, s ha nem volt lelketlen ´rd´g,
biztosan sokat k¡szk´d´tt a lelkiismeret¢vel. De hÀt ez az ¡nnepi asztal! Honnan jutott
esz¢be ilyen badarsÀg? Csak nem k¢sz¡l ellene valami ´sszeesk¡v¢s?! Az eg¢sz falu
ismerte a fregattkapitÀnyt, rajta kÁv¡l persze, akinek hivatalbÂl kellett foglalkoznia ve-
le. Sz¢gyen. Eg¢sz egyszerüen sz¢gyen. Az ´reg BÂdvai nevets¢gess¢ tette ût, a pÀrt
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k¢pviselûj¢t! BÀr ne is j´tt volna ide. Ha berendeli az irodÀba, vagy ä s ez a mÂdszer
most k¡l´n´sen hat¢konynak tünt ä elûÀllÁttatja, most û invitÀlhatnÀ be a hüv´sbe, ¢s
kÁnÀlgatnÀ pÀlinkÀval meg cigarettÀval. Nem besz¢lve arrÂl, hogy ott van az asztali
lÀmpa, aminek f¢nycsÂvÀjÀt az ́ reg BÂdvai arcÀra irÀnyÁthatnÀ. De itt, ebben a hÀzban
m¢g most is petrÂleumlÀmpÀval vilÀgÁtottak.

ä HÀt meghalt szeg¢ny. Nem gondoltam, hogy ez lesz a v¢ge ä mondta az ´reg
BÂdvai elm¢lÀzva, s k´zben pÀlinkÀt t´lt´tt a poharakba. BirkÀsi Gyula eltolta magÀtÂl
a pÀlinkÀt. Nem akart koccintani ezzel a nyÀlas v¢nemberrel. Fontos informÀciÂkat
akart kiszedni belûle, nem pedig berÃgni vele. A hatÀrozott mozdulattÂl visszat¢rt az
´nbizalma. LÀm: le tudja gyûzni a kÁs¢rt¢st, s hiÀba minden fondorkodÀs, minden
ÀrmÀny, sziklaszilÀrdan fogja k¢pviselni a pÀrtvonalat. Az ´reg BÂdvai meg gondol-
jon, amit akar. Legfeljebb megs¢rtûdik, mert nem fogadta el az italÀt.

Az ´reg BÂdvai nem volt s¢rtûd¢keny fajta. ¹r¡lt, hogy v¢gre ki´ntheti a lelk¢t
valakinek. Nem szÀmÁtott neki a vend¢g szem¢lye, a pl¢bÀnosnak is ugyanilyen lelke-
sen magyarÀzott volna, ha t´rt¢netesen bet¢ved hozzÀ. Az a fajta ember volt, aki a
macskÀval is diskurÀl, sût nemcsak a macskÀval, az ajtÂf¢lfÀval is. Az ilyen megszÀllottat
nem ¢rdeklik a k´zbevet¢sek. Vagy megker¡li ûket, vagy egyszerüen elengedi a f¡le
mellett. Nem ¢rdekli az sem, hogy unalmasnak tartjÀk, mert van egy t´rt¢nete, s ez
Ãgy feszÁti bel¡lrûl, mint nagyfr´ccs´t a bubor¢k. BirkÀsi Gyula mÀskor talÀn bosz-
szankodott volna, ha ilyen alakkal hozza ´ssze a sors, de most nem volt sz¡ks¢g lako-
nikus besz¢dre. Hallani akarta a fregattkapitÀny t´rt¢net¢t, s abban bÁzott, hogy a spliti
vonal sem mondott csûd´t, ¢s amÁg itt rostokol ezen az Âcska hokedlin, addig Erzsike
begyüjti a hiÀnyzÂ adatokat.

Keresztes SÀndor kad¢tot az ́ reg BÂdvai minden nyÀron vend¢g¡l lÀtta ä ez r´gt´n
a t´rt¢net elej¢n kider¡lt. Civilben j´tt, s t´bbnyire s´t¢ted¢s utÀn, hogy ne ismerje
f´l senki. ögy viselkedett, mintha sz¢gyellni valÂ lett volna matrÂzruhÀban jÀrni-kelni.
De szÂ sem volt ilyesmirûl. Egyszerüen restellte magÀt, mert azt hitte, a faluban min-
denki tudja: AndrÀs tÀglagyÀri fizet¢s¢nek fel¢t ¢desanyja rendszeresen lek¡ldi neki
Splitbe. HiÀba fedezte tanulÀsi ¢s elszÀllÀsolÀsi k´lts¢geit a hadsereg, odalent a dalmÀt
tengerparton mÀr akkoriban is drÀga volt az ¢let. Csakhogy ez a pluszp¢nz nem ¢lel-
miszerre kellett! Keresztes SÀndor biolÂgus szeretett volna lenni, Àm a hadseregben
sosem sajÀt ÃtjÀt jÀrja az ember. Oda ker¡lt, ahovÀ helyezt¢k, s a tanulÂ¢vek alatt csak
ritkÀn foglalkozhatott szenved¢ly¢vel. M¢gis: vÀsÀrolt egy kezdetleges bÃvÀrfelszere-
l¢st, ¢s ha volt erre fordÁthatÂ ideje, ÀthajÂzott a k´zeli szigetekre. Az egyik ilyen ki-
rÀndulÀs alkalmÀval megtalÀlta RadojkÀt, a tengeri kÁgyÂt.

PompÀs jÂszÀg volt. Hossza meghaladta a mÀsf¢l m¢tert, ¢s olyan pikkelydÁszt viselt,
hogy r´gt´n lÀtszott: vend¢gk¢nt j´tt az Adriai-tengerbe. Keresztes SÀndor kad¢t nem
tartotta kizÀrtnak, hogy trÂpusi mutÀciÂrÂl van szÂ. Mindenesetre foglyul ejtette, ¢s
egy sebtiben ́ sszeeszkÀbÀlt akvÀriumba telepÁtette. Csakhogy a koll¢gium szabÀlyzata
nem türt semmif¢le ÀllattartÀst. Keresztes SÀndor k¢nytelen volt szobÀt b¢relni, s e
furcsa d´nt¢s¢t odahaza azzal magyarÀzta, hogy k´r¡l´tte senki sem szereti a magyar
nÂtÀt.

Volt is ebben n¢mi igazsÀg. Eleinte annyira f¢l¢nken viselkedett, hogy szÂra is csak
akkor nyitotta a szÀjÀt, amikor k¢rdezt¢k. °ppen csak t´rte a szerbet ä odahaza ma-
gyarul tanult Árni-olvasni ä, Àm ezzel ott, abban a vegyes ́ sszet¢telü k´z´ss¢gben nem
illett mentegetûzni. TÀrsai b¡szk¢n hirdett¢k hovatartozÀsukat, mert a VardÀr v´l-
gy¢bûl j´tt leg¢nyek ¢ppen Ãgy ÀllamalkotÂ nemzet fiainak szÀmÁtottak, mint akik a
KaravankÀk vid¢k¢rûl ¢rkeztek. K´nnyen megtanultÀk az àÀllamnyelvetÊ, hisz nem



sokban k¡l´nb´z´tt az ´v¢ktûl, ¢s k´nnyen megbarÀtkoztak egymÀssal, mert egytûl
egyig bajtÀrsias szellemben tev¢kenykedû, harcos nemzetekhez tartoztak. Azt persze
nem lehet mondani, hogy ût eleve kizÀrtÀk ebbûl a testv¢ris¢gegys¢gre felesk¡d´tt
tÀrsasÀgbÂl. SzÂ sem volt ilyesmirûl. A hadsereg nyÁltan, rokonszenvvel fogadott min-
denkit, aki katonai regulÀk szerint szÀnd¢kozta le¢lni ¢let¢t. Csak hÀt a magyar besz¢d
annyira idegen a sok mÀssalhangzÂhoz szokott f¡lnek, hogy akik meghallottÀk, azt
hitt¢k, mÀsmilyen ¢rzelmeket ¢s indulatokat k´zvetÁt, mint amilyeneket az û vez¢ny-
szavakkal k´r¡lhatÀrolt vilÀguk megk´vetel. Lehet, hogy k¢pzelûd´tt, amikor a sze-
mekbûl ezt a k¢telked¢st kiolvasta, de k´r¡ltekintû volt, Âvatos, senkit sem engedett
oly k´zel magÀhoz, hogy ez a k¢telked¢s lÀthatÂvÀ, pontosabban: ¢rz¢kelhetûv¢ vÀlj¢k.
°vekkel k¢sûbb, amikor megkapta a sorhajÂhadnagyi rangot, mÀr jÂl tudta, mik¢nt
kell lek¡zdeni ezeket az elûÁt¢leteket. çm addig neh¢z ¢s t´vises volt az Ãt. N¢ha azt
gondolta: jobb lenne belebonyolÂdni valamif¢le k¢tes kimenetelü àbizonyÁtÀsiÊ folya-
matba, mert ezt k´veteli tûle a b¡szkes¢ge, mÀskor meg Àldotta az esz¢t, hogy hallga-
tott. A legjobban az nyomasztotta, hogy a megk¡l´nb´ztet¢s t¢nye ä ilyen vagy olyan
elûjellel egyÀltalÀn l¢tezhet. A fiÃk t´bbs¢g¢nek term¢szetesen semmilyen kifogÀsa
sem volt ûvele szemben, de akadtak n¢hÀnyan, akik nyÁltan kimondtÀk: a magyarok
az elmÃlt hÀborÃban a megszÀllÂk oldalÀn harcoltak, sût '48-ban is SztÀlin szeker¢t
toltÀk. ögy fÀjtak az ilyen szurkapiszkÀk, mint megannyi k¢sszÃrÀs. ElbÃjt, megsz´k´tt
elûl¡k, ¢s keserü gyül´lettel gondolt a Tito marsall nev¢t viselû tenger¢szeti gimnÀ-
ziumra meg az Adriai-tengerre, mert ide vonzotta ebbe az utÀlatos vÀrosba, ¢s rette-
netesen sz¢gyellte, hogy gyÀva volt, s nem fojtotta bel¢j¡k a szÂt egy megd´nthetet-
len¡l egy¢rtelmü, alapigazsÀgnak szÀmÁtÂ t´rt¢nelmi t¢nnyel. BÀnatÀt csak a hazai szÂ
tudta enyhÁteni. Ha nem volt tÃl erûs napfolttev¢kenys¢g, a koll¢giumi villÀmhÀrÁtÂt
hasznÀlva antennak¢nt, egy Âcska vevûk¢sz¡l¢kkel n¢ha àbefogtaÊ az öjvid¢ki RÀdiÂt.
Meghallgatta a hÁreket, riportokat, bÀr ezek az informÀciÂk igazÀbÂl nem is ¢rdekel-
t¢k. A nÂtaesteket szerette. Ilyenkor, ha behunyta a szem¢t, maga elûtt lÀtta a bÀcskai
hatÀrt. LÀtta a tarlÂkat, a kukoricaf´ldeket, az Ãtsz¢lekre taszÁtott g´r´ngy´ket s az
akÀcligetek k´z¢ rejtûz´tt tanyÀk szikrÀzÂan feh¢r tüzfalÀt. Ez a muzsikaszÂ adott neki
tartÀst, kem¢nys¢get, s ez volt, ami nyaranta visszat¢rÁtette a sz¡lûfalujÀba, pontosab-
ban: az ´reg BÂdvai hajl¢kÀba.

NÂtÀt hallgatni! Keresztes SÀndor kad¢t nyÀri vakÀciÂit ez a vez¢rhang irÀnyÁtotta.
SzobÀjÀbÂl a nap minden szakÀban m¢labÃs zeneszÂ hallatszott, s ez f´lkeltette az ́ reg
BÂdvai ¢rdeklûd¢s¢t. Elûbb csak borral lÀtta el, mert, Ãgymond: àbor mellett jobban
tÀgul a l¢lekÊ, aztÀn ä hiszen û is magÀnyos volt ä ÀthÁvta egy kis dalikÀzÀsra. Egy¡tt
¢nekelgettek, iszogattak, s nemegyszer elûfordult, hogy Keresztes SÀndor kad¢t ott
aludt az ´reg BÂdvai kanap¢jÀn. AndrÀs nem vett r¢szt ezekben a cs´ndes duhajko-
dÀsokban, mert ûneki tiszta fejre volt sz¡ks¢ge a t¢glagyÀrban, s bÀr nem n¢zte jÂ
szemmel ´ccse korhelyked¢s¢t, megbocsÀtott neki, mert Ãgy tudta, a àtengeri med-
v¢kÊ mindannyian szeretik a t¡t¡k¢t. Sût ä amikor Keresztes SÀndor kad¢t harmad-
¢ves tisztin´vend¢kk¢nt dics¢rû oklev¢llel j´tt haza ä û volt, aki felajÀnlotta: ¡nnepel-
j¢k az esem¢nyt rangjÀnak megfelelû mÂdon. Az ´reg BÂdvainak tetszett az ´tlet, s
m¢g aznap d¢lutÀn kihÁvatta hÀzÀhoz az AranyhordÂ cigÀnyzenekarÀt.

Ettûl a naptÂl Keresztes SÀndor kad¢t kettûs ¢letet ¢lt. °v k´zben szorgalmas, t´-
rekvû katonak¢nt egyre inkÀbb kivÁvta felettesei elismer¢s¢t, nyaranta pedig fenntar-
tÀs n¢lk¡l Àtadta magÀt annak a dalikÀzÂ, ¢desanyja ¢s a falubeliek szem¢vel n¢zve
tisztess¢gtelen ¢letmÂdnak, amit az ´reg BÂdvai kerekÁtett k´r¢je. Amikor megkapta
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a sorhajÂhadnagyi rangot, lehÀmlott rÂla az a kev¢ske visszafogottsÀg is, ami Ãgy-
ahogy f¢ken tartotta. PohÀrt´r¢ses, asztalcsapkodÀsos dÀridÂk lettek a cs´ndes iddo-
gÀlÀsbÂl. Egy alkalommal az ´reg BÂdvai felajÀnlotta neki: k´lt´zz´n be az elsû szo-
bÀba, s û elfogadta a meghÁvÀst. Furcsa, term¢szetellenes barÀtsÀg alakult ki k´z´tt¡k.
Az ́ reg BÂdvai ä becsvÀgyÂ ember l¢v¢n ä hÁzelgûnek tartotta, hogy egy katonatiszttel
mulathat egy¡tt, s mindent megtett annak ¢rdek¢ben, hogy ezeket a mulatozÀsokat
t´k¢lyre vigye. Elûbb csak a zenekart cser¢lte ki nagyobb tudÀsÃ, vid¢krûl hozott ban-
dÀra, aztÀn ä egy hajnalig tartÂ nÂtÀzgatÀs hev¢tûl felt¡zesedve ä felajÀnlotta: szerez
neki asszonyt is, aki mindenben a kedv¢re fog tenni. Keresztes SÀndor sorhajÂhad-
nagy csak mosolygott ezen. àOtt van nekem Radmila, a tengeri kÁgyÂ. NÀla jobb
asszonyt elk¢pzelni sem lehet. Nem csÀrmÀl, nem k´lti a p¢nzt, ¢s ami a fû: nem ́ reg-
szik meg sohaÊ ä mondta, s a maga r¢sz¢rûl befejezettnek tekintette az ¡gyet. Az ´reg
BÂdvai nem f¢rt a bûr¢be. ElhatÀrozta, ha Ágy Àll a dolog, vagyis ha Keresztes SÀndor
sorhajÂhadnagy hüs¢get esk¡d´tt annak az ocsmÀny f¢regnek, akkor... akkor beszerzi
neki a hÀzassÀglevelet!

Az anyak´nyvvezetût jÂl ismerte. NotÂrius alkoholista volt a szerencs¢tlen, s nem
sok szerdÀja maradt hÀtra a tanÀcsnÀl, Àm az ́ reg BÂdvai k¢r¢s¢nek m¢g eleget tudott
tenni. Egy liter harmad¢ves szilvapÀlinka ellen¢ben olyan hÀzassÀglevelet gabalyÁtott
a bediktÀlt adatokbÂl, hogy k¢sûbb ä amikor az ital elfogyott ä û maga se vonta k¢t-
s¢gbe hiteless¢g¢t. Csakis Ágy ¢rhetett valÂsÀggÀ a fregattkapitÀny ¢let¢t romba d´ntû
ûr¡let, mÀrmint hogy a hÀzassÀglev¢l mÀsolata Splitbe, a sosemvolt hÀzassÀg t¢nye
pedig a falu anyak´nyv¢be ker¡lt.

BirkÀsi Gyula kez¢ben megakadt az eladdig szaporÀn fickÀndozÂ t´ltûtoll. TehÀt
igaz a szÂbesz¢d! A fregattkapitÀnynak tengeri kÁgyÂ volt a feles¢ge! ýr¡let, tiszta ûr¡-
let. Ezek szerint annak a pletykÀnak is van n¢mi alapja, hogy ez a fenevad okozta a
halÀlÀt. KÁvÀncsian vÀrta a folytatÀst, Àm az ́ reg BÂdvai biztosan ¢szrevett valami gya-
nÃsat a pillantÀsÀn, mert elhallgatott, s csak hosszÃ sz¡net utÀn folytatta:

ä °n nem akartam neki semmi rosszat ä suttogta rekedtes hangon. ä Mind a ketten
szerett¡k a tr¢fÀt. Azt hittem, nevet¡nk egy nagyot, oszt annyi. De nem tudtam oda-
adni neki a papirost. MÀsnap reggel ´sszepakolt, oszt visszautazott Splitbe.

K´zben teljesen megvirradt. Az ´reg BÂdvai megitta marad¢k pÀlinkÀjÀt, aztÀn le-
borult az asztalra, ¢s pillanatok alatt elaludt. BirkÀsi Gyula Ãgy lopakodott ki a hÀzbÂl,
mint egy tolvaj. Semmivel sem lett okosabb. Mit kezdjen ezzel a befejezetlen t´rt¢-
nettel? Az ÀtnÂtÀzott nyarakrÂl Árjon gyÀszbesz¢det? °pÁtsen a korhelyked¢s t¢ny¢bûl
emelt alapra egy hovatartozÀst bizonygatÂ szÂnoklatot? Nem, errûl az emberrûl Ágy,
ilyen parasztos egy¢rtelmüs¢ggel nem lehet besz¢lni. Itt valami rejt¢ly lappang, mÀr-
pedig ami igazÀn rejt¢lyes egy f¢rfi ¢let¢ben, az csak a mÀsik nemhez füzûdû, bonyolult
ä s nem egy esetben ellentmondÀsos ä kapcsolataiban t¡kr´zûdik.

Voltak, biztosan voltak nû¡gyei a fregattkapitÀnynak. ZoricÀk, SznezsanÀk, MarijÀk
meg ki tudja, mif¢l¢k. De tiszt volt, az ilyesmit nem k´thette egy locsogÂ v¢nember
orrÀra. ý sem szÀmolt be szomsz¢djÀnak a takarÁtÂnûkrûl, gyors- ¢s g¢pÁrÂnûkrûl, bol-
toskisasszonyokrÂl, meg az ifjÃkommunista lÀnyokrÂl, akiket h¢be-hÂba megkettyint-
getett, ha Ãgy alakult a helyzet. N¢vtelenek ûk mindannyian, kÀr a szÂt pazarolni rÀ-
juk. Azt a mÀsikat pedig, az egyetlent, akinek titkos neve van, nem veheti szÀrnyÀra
a k´znapi besz¢d. Hallgatni kell rÂla, mik¢nt az eldobott keny¢rrûl, mert ¢rt¢k û, vesz-
ni hagyott ¢rt¢k, s hiÀba k¡szk´dik az ember mÀs nevekkel, mÀs arcokrÂl leolvasott
Ág¢retekkel, ez csak ´sszehasonlÁtgatÀs lesz, t¢tovÀn s talÀn ´szt´n´sen v¢gzett ´ssze-
hasonlÁtgatÀs, amibûl nem keletkezhet mÀs, mint hosszadalmas ¢s meglehetûsen k´-



r¡lm¢nyes magyarÀzkodÀs, amit ´nmagÀval folytat le az ember. A fregattkapitÀny
mint sokat lÀtott, tapasztalt f¢rfiember eg¢sz biztosan ismerte ezt a torokkaparÂ ¢rz¢st.
B¡szke volt, ûrizte a titkot, ¢s senkinek sem engedte meg, hogy ennek a n¢vnek, ti-
toknak nyomÀra jusson.

Amikor BirkÀsi Gyula visszat¢rt az irodÀba, mÀr korÀntsem volt biztos benne, hogy
a pÀrtvonalat k¢pviseli. ögy ¢rezte, ha megfesz¡l sem tud ebbûl az emberbûl olyan
hûst faragni, aki esetleg p¢ldak¢p¡l szolgÀlhat a falu hatÀrÀban partizÀnosdit jÀtszÂ
suhancoknak. TalÀn ha nem lett volna az a frÀnya tengeri kÁgyÂ! Undorodva gondolt
rÀ, pedig nem is lÀtta soha. Vajon mi¢rt tartotta lakÀsÀban a fregattkapitÀny? Mi¢rt
volt sz¡ks¢ge rÀ, ¢s... mi¢rt m¢rgesedett el k´z´tt¡k a viszony ä ha egy tengeri kÁgyÂ
¢s gondozÂja k´z´tt viszonyrÂl egyÀltalÀn besz¢lni lehet ä olyannyira, hogy megvÁvtak
egymÀssal.

Ez a gondolat r¢gÂta motoszkÀlt a fej¢ben. Radojka megmarta a fregattkapitÀnyt,
ehhez nem f¢rhet k¢ts¢g. De erre csak akkor ker¡lhetett sor, ha felbûszÁtett¢k, vagyis
ha a fregattkapitÀny benyÃlt az akvÀriumba. ElveszÁtette volna a jÂzan esz¢t? BÀr-
mennyire szerette is a finom dalmÀt borokat, nem volt r¢szeges, ¢s az ´reg BÂdvai
szerint nem vitte tÃlzÀsba a mulatozÀst. A nÂtÀzgatÀs kedv¢¢rt ivott, s nem megfordÁt-
va. BirkÀsi Gyula le¡lt az ÁrÂasztalhoz, ¢s tenyer¢be temette az arcÀt. KÀosz, t´k¢letes
kÀosz. Ha nem jut a titokban tartott n¢v nyomÀra, semmit sem ¢r ez az Àtvirrasztott
¢jszaka, ¢s a temet¢s ä ez a ragyogÂ bizonyÁtÀsi lehetûs¢g ä menthetetlen¡l belehull a
feled¢s v¢gtelennek lÀtszÂ k¡rtûj¢be, ami m¢g nem volna baj, Àm magÀval rÀntja ût
is, hiszen az ember ¢let¢ben csak egyszer j´n el az igazi, nagy alkalom.

Amikor egy kicsit ´sszeszedte magÀt, egy feh¢r cetlit vett ¢szre az asztalon. Erzsike
¡zenete volt. àTelefonÀltak Splitbûl. Volt egy nagy szerelme, el is akarta venni, de
valami¢rt nem lehetett. A nût DraganÀnak hÁvtÀk.Ê

Ez hÀt a n¢v! A kimondhatatlanul titkos hangsor, amivel a fregattkapitÀny Ãgy jÀt-
szadozott, mik¢nt k´z¢pkori mÀgusok szoktak a tiltott praktikÀkkal. Pedig nincsen
benne semmi bÀj, semmi k¡l´nlegess¢g. A dalmÀt tengerparton Ágy hÁvnak minden
harmadik fruskÀt. Ha legalÀbb Patricija vagy... mondjuk Anasztazija lett volna. No de
¢des mindegy, Ãgysem fogja megismerni soha. Eltünik majd, elfelejti, mint ahogy el-
felejtette a gyakornoklÀnyokat is, akiket nem vettek f´l ÀllandÂ munkÀra. A fregatt-
kapitÀny ¢let¢bûl is elf¡st´lg´tt, pedig û feles¢g¡l akarta venni. Erzsike azt Árta ide:
Valami¢rt nem lehetett. HÀt persze! Hiszen mÀr nûs volt!

BirkÀsi Gyula hÀtradûlt a sz¢k¢n, kez¢t ´sszekulcsolta a tarkÂjÀn, ¢s megprÂbÀlta
elk¢pzelni azt a jelenetet, amikor a fregattkapitÀny f´lvezette szerelm¢t az anyak´nyv-
vezetûh´z. Lassan l¢pkedhettek a mÀrvÀnyl¢pcsûk´n, mert a nagy pillanat minden
izgalmÀt ¢rezni akartÀk. JÂlesett megÀllni a fordulÂkon, f¢lszegen mosolyogni, valami
tr¢fÀsat mondani ¢s meg¢rinteni egymÀs kez¢t. JÂlesett ¢rezni az ujjpercek k´z¢ szo-
rult izzadsÀgot, amit mÀr ismertek egymÀs test¢rûl, s ez az ismerets¢g megnyugvÀst,
sût egy kis cinkossÀgot is jelentett. JÂlesett kin¢zni az ablakokon, s lÀtni, hogy odalent,
az ´b´l viz¢n ugyanÃgy p´f´gnek a komphajÂk, mint tegnap vagy tegnapelûtt, s
ugyanÃgy egybemosÂdik az ¢g a hullÀmredûk k´z¢ szorult lÀtÂhatÀrral, mint holnap
vagy holnaputÀn fog. L¢pkedtek, egyik l¢pcsût a mÀsik utÀn hÂdÁtottÀk meg, s mÀris
ott Àlltak a magas, k¢tszÀrnyas ajtÂ elûtt.

A pÀrt semmilyen formÀban sem tÀmogatta a meghatÂdÀst. De a haragot, a k¢ts¢g-
bees¢st m¢g kev¢sb¢. A jÂzan ¢rvel¢s, a m¢rt¢ktartÀs m¢g akkor is irÀnyt szabott az
aktivista okfejt¢s¢nek, ha valamilyen galÀdsÀgot kellett elk´vetnie. Ilyen galÀdsÀg volt
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az is, hogy BirkÀsi Gyula nem f¢kezett le ezen a ponton, hanem k¢pzelg¢seiben àutÀ-
namentÊ a bukÀsra Át¢lt kettûsnek, ¢s v¢gighallgatta a pÀrnÀzott ajtÂ m´g´tti dialÂgust.
Sok vihart meg¢rt mÀr, ¢s sok sÁrÀst-rÁvÀst v¢gighallgatott, de ez tÃltett mindegyiken.
Nem a hullafeh¢rre vÀltozott arcok lÀtvÀnya riasztotta, hanem ez a hirtelen bek´vet-
kezett vÀltozÀs. A fennÀllÂ rendet hagymÀzas delÁriummÀ gyalÀzta egy csodÀlkozva
elrebegett kijelent¢s: àDe hÀt maga mÀr nûs!Ê

Ekkora sz¢gyent senki sem k¢pes elviselni. A szerelem k¡l´nben is k¢nyes dolog:
minduntalan nyesegetni kell vadhajtÀsait, mint ahogy a jÂ gazda szokta a tÃlsÀgosan
elburjÀnzott szûlûtûk¢t. Nem mindenki ¢rt ehhez a mesters¢ghez. KivÀltk¢pp nem
az, aki sajÀt fÀjdalmÀval van elfoglalva. A fregattkapitÀnyt pedig egy ilyen, r¢gmÃltban
gy´kerezû fÀjdalom irÀnyÁtotta. Azt hitte, vannak dolgok, amelyek csak egyszer for-
dulnak elû az ember ¢let¢ben, vagy ha megism¢tlûdnek, hiÀnyzik belûl¡k az eszencia.
DraganÀt a v¢letlen kegyes ajÀnd¢kÀnak tartotta, s olyan g´rcs´s ragaszkodÀssal sze-
rette, ahogy csak egy magÀnyos ember szerethet. K´zben persze nem vette ¢szre a
lÀny ¢rzelmeinek hullÀmzÀsÀt. Mert ä legalÀbbis BirkÀsi Gyula okfejt¢se szerint ä ez
a szerelem csakis egyoldalÃ lehetett. Nem olyan nagy dicsûs¢g katonatiszt feles¢g¢nek
lenni. KivÀltk¢pp akkor, ha a vûleg¢ny egy tÀvoli, ismeretlen vid¢k sz¡l´tte. A dalmÀt
lÀnyok rendkÁv¡l b¡szk¢k szÀrmazÀsukra, s csak a legritkÀbb esetben vÀllaljÀk a had-
seregben kÁvÀnatos gy´k¢rtelens¢get. Dragana az¢rt egyezett bele a hÀzassÀgba, mert
a fregattkapitÀny mellett viszonylag jÂl ¢lhetett, s talÀn arra is gondolt, hogy a tenge-
r¢szek sokat vannak tÀvol, tehÀt a szabadsÀgÀt sem fogja elveszÁteni. Ezt a l¢lekbe mar-
kolÂ igazsÀgot a fregattkapitÀny m¢g csak nem is sejthette. KisajÀtÁtotta ezt a lÀnyt, s
azt hitte, ha elveszÁti, a nyugodt, kiegyensÃlyozott ¢letre valÂ es¢ly¢t veszÁti el. Annyira
belelovalta magÀt ebbe a r´geszm¢be, hogy kapcsolatukat nem a hÀzasodni vÀgyÂk
derülÀtÀsÀval, hanem a fogsÀgban sÁnylûdûk t¡relmetlens¢g¢vel szeml¢lte, s ha valaki
t´rt¢netesen ÃtjÀba Àll, hogy megakadÀlyozza ezt a szabadulÀst, a fregattkapitÀny bÀr-
milyen ostobasÀg elk´vet¢s¢re k¢pes lett volna.

A bejelentkez¢sre kijel´lt napon pedig ez t´rt¢nt: Valaki gÃnyt üz´tt belûle, s mind-
azokat a fennk´lt ¢rz¢seket, amelyek DraganÀval kapcsolatban megihlett¢k, hazug-
sÀggÀ igyekezett gyalÀzni. Nem volt hirtelen haragÃ, Àm akkor biztosan elhagyta a
b¢ketür¢s.

àMif¢le h¡lyes¢g ez?!Ê ä dohoghatott. ä à°n, k¢rem, nem vagyok nûs, ¢s nem is
voltam soha!Ê

àNo de elvtÀrs! Itt van a bejegyz¢s, tess¢k megn¢zni: a feles¢g neve Radojka Ke-
resztes. Ugye ́ n is lÀtja?Ê ä replikÀzhatott a hivatalnok, mert neki ragaszkodnia kellett
a t¢nyekhez, a t¢nyek pedig ott fakÂlkodtak a nagyk´nyv egyik lapjÀn.

A fregattkapitÀny talÀn ekkor ¢rezte elûsz´r, hogy m¢gsem annyira Àrtatlan ez a
t¢ved¢s, mint amilyennek lÀtszik.

àRadojka? De hiszen û egy kÁgyÂ! Egy tengeri kÁgyÂ!Ê ä kiÀlthatott most mÀr valÂban
m¢rgesen, aztÀn DraganÀra n¢zett, mert csak ûtûle vÀrhatott segÁts¢get. SzÂlaljon
meg, mondja ki az igazsÀgot, ez az ostoba hivatalnok pedig vessen magÀra, bogozza
ki egyed¡l a szÀlakat, mert hogy rÃtul ´sszekevert valamit, ahhoz nem f¢r k¢ts¢g.

Dragana zavarÀban csak mosolygott. A lÀnyok mind ilyenek: ha nem tudnak ¢rtel-
mes szÂt mondani, jobb hÁjÀn mosolyognak. Term¢szetesen nem hitte el ezt a mes¢t,
mert jÂl ismerte RadojkÀt. Undorodva bÀr, de meg is etette n¢ha. çm az anyak´nyv-
vezetû olyan furcsÀn, szinte mÀr szÀnakozva n¢zett rÀ, hogy elmÃlt a nevethetn¢kje.

àItt az Àll, hogy ´n ebben a kimondhatatlan nevü bÀcskai faluban feles¢g¡l vette
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Radojka Keresztest. Itt van a dÀtum, ¢s itt a tanÃk neve. Nekem ehhez az eg¢szhez
nincs t´bb hozzÀfüznivalÂm.Ê

DraganÀval k´rbefordult a vilÀg. A hivatal nem t¢vedhet ekkorÀt. BecsaptÀk ût, lÂvÀ
tett¢k, belegÀzoltak a becs¡let¢be! A fregattkapitÀny lyukat besz¢lt a hasÀba, û meg
elhitt neki mindent. Ez lett a v¢ge: feles¢ge van, ¢s lehet, hogy mÀr gyerekeket is csi-
nÀlt. Igen, csakis ez lehet az igazsÀg, mert k¡l´nben mi¢rt t´lten¢ a nyarakat abban a
tÀvoli porf¢szekben? RÀadÀsul mindig egyed¡l utazik, pedig nemegyszer szÂlt, hogy
szÁvesen elkÁs¢rn¢. HÀt most legalÀbb tudja, mi¢rt titkolta ennyire a mÃltjÀt: feles¢ge
van! Egy k´v¢r parasztasszony, lÂgÂ mellel ¢s maszatos k¢pü, ́ r´kk¢ sÁrÂ gyerekekkel.
UndorÁtÂ. Annyira hihetetlen, hogy nem is lehet mÀs, mint igaz. M¢g... m¢g a kÁgyÂjÀt
is arrÂl a bÀnyar¢mrûl nevezte el. Nem, ûneki ebbûl elege van. Mosakodjon csak Ke-
resztes SÀndor, amivel akar, û nem kÁvÀncsi rÀ. Elmegy, ¢s nem j´n a tÀj¢kÀra sem,
soha t´bb¢.

BirkÀsi Gyula meg¢rtette DraganÀt, de m¢g inkÀbb a fregattkapitÀnyt. Akkora
megrÀzkÂdtatÀs volt neki ez a k´zl¢s, hogy hirtelen¢ben nem is tudott mit kezdeni
vele. Csak Àllt ott, mint aki v¢letlen¡l bet¢vedt, tehetetlen¡l türte, hogy Dragana fa-
k¢pn¢l hagyja. MegprÂbÀlt ugyan vitÀba szÀllni az anyak´nyvvezetûvel, de szinte oda
sem figyelt. Az jÀrt a fej¢ben, vajon hol ¢s mivel k´vette el ezt az ostobasÀgot. mert
egy katonatiszt mindig ¢s minden¡tt felelni tartozott cselekedetei¢rt, s nemcsak fel-
jebbvalÂjÀnak. DraganÀt is ez¢rt hagyta elrohanni: amikor ´sszeroskad egy fel¢pÁt-
m¢ny, a folyamatot testi erûvel nem lehet feltartÂztatni. T´k¢letesen tisztÀban volt ve-
le, mit veszÁtett el, Àm ott, a hivatalban nem adhatta Àt magÀt a k¢ts¢gbees¢snek. Egye-
nes gerinccel tÀvozott, pedig nem maradt belûle mÀs, mint egy tenger¢sztiszti egyen-
ruha. Ebben a s´t¢tk¢k vÀszonburokban minden d¡h´s, ´nmarcangolÂ, sût gyilkos
gondolat jÂl megf¢rt egymÀssal.

Radojka, a tengeri kÁgyÂ ä kulcsfigura volt ebben az ¢bren meg¢lt lid¢rcnyomÀsban,
s bÀr nyilvÀnvalÂan semmi k´ze nem lehetett ama bizonyos hivatali bejegyz¢shez,
m¢giscsak jelen volt, ¢s r¢szt k´vetelt magÀnak Keresztes SÀndor ¢let¢bûl. BirkÀsi
Gyula nem hitte, hogy Keresztes SÀndor szÀntszÀnd¢kkal maratta magÀt halÀlra, hisz
nem volt ́ ngyilkos tÁpus. Sokkal hihetûbb az a felt¢telez¢s, hogy meg akarta bosszulni
rajta mindazt, ami vele t´rt¢nt. Annyira bÁzhatott magÀban, hogy puszta k¢zzel nyÃlt
be az akvÀriumba, Àm Radojka ä ez a soha meg nem ´regedû csodal¢ny ä a hitves
odaadÀsÀval vetette magÀt a kez¢re. Nem volt menekv¢s: a m¢reg r´gt´n g´rcsbe rÀn-
totta a t¢tovÀn kutakodÂ ujjakat, olyannyira, hogy egy szempillantÀs alatt elroppan-
tottÀk Radojka gerinc¢t. Ha nem kapkodott volna, BirkÀsi GyulÀt megkÁm¢li k¢t Àt-
virrasztott ¢jszakÀtÂl, ¢s szinte az is biztosra vehetû, hogy kib¢k¡l DraganÀval. A f¢l-
re¢rt¢sek ugyanis ä ¢s ezt BirkÀsi Gyula sajÀt tapasztalatÀbÂl tudta ä elûbb-utÂbb tisz-
tÀzÂdnak. T¡relem ¢s idû k¢rd¢se az eg¢sz.

Abban a pillanatban, amikor odal¢pett a koporsÂhoz, s egy darab jeget let´rve, hü-
teni kezdte a homlokÀt, m¢g fogalma sem volt rÂla, mit fog mondani ennek a sok szÀj-
tÀti n¢pnek. K´zben megj´tt a gyÀszkocsivÀ kinevezett traktor, ¢s a lehajtott oldalÃ
pÂtkocsira a katonÀk f´lhelyezt¢k a koporsÂt. Amikor a TopolyÀrÂl j´tt hadnagy rÀ-
terÁtette a k¢k-feh¢r-piros lobogÂt, BirkÀsi GyulÀnak m¢g esz¢be villant, hogy talÀn
el kellett volna hÃzatni a kedvenc nÂtÀjÀt, de ez ¢ppen olyan ¢rtelmetlens¢gnek tünt,
mint az a mÀsfajta valÂsÀg, ahol az Àlom ¢s a kialvatlansÀg sz¡lte kÀprÀzatokkal nem
viaskodtak hamis k¢nyszerk¢pzetek. Elindult û is a traktor utÀn, ¢s egyre nagyobb
kÁvÀncsisÀggal hallgatta a cipûtalpak nyomÀn ¢ledû hullÀmsusogÀst.
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Sz¢kely Magda

R°GI FRESKñ

NyirokcirÀda
sz´vi Àt
a palÀst feslû
bÁborÀt

Az arcbÂl semmi
nem maradt
csak puszta folt
vak vakolat

De ami egykor
megid¢zte
ami a k¢p
t´reked¢se

a mÀllÂ ÀllagbÂl
kivÀlik
a fej k´r¡l
tovÀbb vilÀgÁt

A MEGPIHEN°S

Mielûtt a f¢ny felitatnÀ
a marad¢k mat¢riÀt,
hogy majd mÀs m¢rt¢krend szerint
¢p¡lj´n Ãjra odaÀt,

felszÀll a sz¢tszÂrattatÀsbÂl
a jeltelen sÁrok pora,
utolsÂ Ãtra indul akkor
IzrÀel felhûtÀbora.

A f´ldfelszÁn mÀr horpadÂban,
a n¢gy ¢gtÀj mÀr düled¢k,
vonulÀsuk mikor lelassul
el¢rve a hÁvÀs hely¢t,



hogy teljes¡lj´n az Ág¢ret,
poruk porÀval egy legyen,
m¢g pillanatnyi pihenûre
megÀllnak a Templomhegyen.

Tandori Dezsû

MöZEUMOK K¹Z¹TT

àEgy hÁd, egy forrÂ betonÃt,
¡rÁti zsebeit a nappal,
rendre kirakja minden¢t...Ê

(Pilinszky JÀnos:
A SZERELEM SIVATAGA)

Minden ä hasonlat. Persze, ha Ãgy akarjuk. De ha p¢ldÀul àa bedeszkÀzott, szÀlkÀs ket-
recekbenÊ ¢gnek àa szÀrnyasok, mint kerubokÊ: itt a hasonlat ¢pp az ilyes ́ n¢rv¢ny kioltÀsa,
a hasonlat a nagyon is v¢gsû mÂdon nyers valÂ felmutatÂja. A hasonlattÂl lesz t¢nyle-
gesebb a t´rt¢n¢s k¢pzete benn¡nk. Nem szÂlva a t¢nylegesen el¢gûkrûl.

A sivatag, a mÃzeum ä e gyüjtûfogalmak terjedelmess¢ tehetûk. °s m¢gis, ha akÀr
enn¢l a hasonlatk¢pzetn¢l maradunk, s egy pillanatig Pilinszky vers¢n¢l, id¢zet¡nkn¢l
Ágy, illetve ha csak egyetlen kitekint¢st tesz¡nk is nÀla, k´nnyen kider¡lhet: amikor û
a mÃzeumot mÀr emlÁti, vagyis amikor a k´zel-valÂstÂl tÀvolodik, mindegy, milyen
alaphasonlatok naszcenz felt´r¢seitûl a nyÁltabban ÀtszellemÁtett anyag fel¢, k´nnyen
kider¡lhet, mondom, hogy az a àgy¢mÀnt¡res mÃzeumÊ, melynek àk´zep¢ben egy melltü
lÀngolÊ, csek¢lyebb magÀny-¢s-pusztulÀs-v¢gsûs¢gig jut, mint ama àszalma k´zt kid´n-
t´tt pl¢hed¢nyÊ. A mÃzeumnak is megmarad inkÀbb a kiÀllÁtÂterem-jelleg¢n¢l.

Pilinszky àkoraiÊ nagy versei t´bbs¢g¡kben ilyen elemi muzealitÀssal mutatjÀk be
(vagy inkÀbb fel!) az ¢let t¢nyeit.

Gondoljuk meg: a D°L à´r´kk¢ tartÂ pillanatÊ-a, melynek àalig gyûzi cs´ndj¢tÊ a vad
szÁvver¢s. Azok a szÀrnyasok is Ãgy Àllnak, hogy àszÀrnyuk se rebbenÊ. Az a àkerti sz¢kÊ, a
àkinnfeledt nyugÀgyÊ. Nem hinn¢m, hogy bÀrmit is erûltetn¢nk csak itt. Vagy az IM-

PROMPTU ´sszevissza csatangolÀsÀban a k¢p-tÀrgyak: a sok-sok lÀtomÀs! Ahogy egy
mosolytÂl a messzi vitorlÀk t¡zet fognak, ahogy àa r¢szletek, a kicsis¢gekÊ sorakozni kez-
denek, s a puha sz¢lben az àegyszÀl virÀgÊ akÀr ha egy n¢ma csecsemû ÀmulÂ kez¢ben
forogna, ¢s a szobÀk sorÀn àugyanaz a locsogÂ dallamÊ valami tenger-performance,
ahogy àa mezÁtlÀbasÊ a falakban bolyong; ¢s v¢g¡l a roppant t´megü torony, melyn¢l szo-
morÃbbat kieszelni sem lehet.

SzomorÃbbat...? HÀt hasznÀlhatÂ m¢g ez a szÂ? A minap valami brooklyni kÀbÁtÂ-
szer-elhÀrÁtÂ rendûr´krûl ¢s fixerekrûl szÂlÂ k´nyvet, igazi remekmüvet olvastam,
nyers remeket, s valaki mÀst is hallottam nyilatkozni rÂla, ¢s ànagyon szomorÃÊ
v¢gzûd¢sü münek nevezte. Vagyis a szavak oly k´nnyen nem k¡ldhetûk mÃzeumba,
mint kolostorba Ophelia, vagy mint amikor KosztolÀnyi a àharmat ragyog a fü z´ld bÀr-
sonyÀnÊ-t àa fü vizesÊ kifejez¢ssel kizÀrÂlagosan v¢lte helyettesÁthetni.
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ñ, m¢lyen igaza volt neki! SzÂlt û a periodikussÀgrÂl is ebben. De mostansÀg mintha
nem Ágy, ciklikusan t¢rne vissza, ami Ãjra j´n, hanem egyszerre lenne t´m¢rdek min-
dennek egymÀs melletti pluralitÀsjoga. Vegy¡k csak a hiperrealista fest¢szetet ä az
azonnali, konkr¢t tÀrgyisÀg mellett, ahol, ez utÂbbinÀl, k¡l´n aktus sem kell a àlel¢s-
hezÊ, elegendû, ha kellû hitellel t´rt¢nik, kinevezni valamit alkotÀsnak.

MÃzeummÀ volna alakÁthatÂ Ágy a vilÀg?
Itt ¢rkez¡nk vissza a àminden ä hasonlatÊ alapk¢p¢hez. Hol a hatÀra bÀrmiben,

hol a mennyis¢gi v¢gkrit¢riuma, ahonn¢t àne tovÀbbÊ, mert a dolog ´nfelszÀmolÀsa
k´vetkezik? Ha teljes azonnali-valÂnkat mÃzeumk¢nt ¢lj¡k, a mÃzeumfogalmat iktat-
tuk ki, tehÀt hasonlatunk ¢rtelmetlen jel´l¢s, viszont ez ´rd´gi k´r, mert az ilyesf¢le
totalitÀsanarchizmus ism¢t csak az alapokig juttat vissza: bÀrmely ÀgazÀs, a maga eset-
legess¢g¢ben, teljes ¢rv¢nyü lehet, Àtlend¡lt¡nk a holtponton, az abszolutizÀlÂ azo-
nosÁtÀs¢n (minden ä mÃzeum, pl.), ¢s az im¢nti gyüjtûfogalom visszaadja a r¢szek Ãgy-
nevezett szabadsÀgÀt. Ezek halmozni kezdik magukat (legyen az konkr¢t ¢s szÂ szerint
valÂs gyüjt¢s eredm¢nye, legyen akÀr csupÀn àtermel¢sÊ, esetleg szennyez¢s, mi t´bb,
elgondolÀs ä k¢pzet¡nk a v¢gsûkig szalad, vagyis a v¢gtelenig, mely a v¢gsûnek szint¢n
muzealizÀlt hasonlata, ¢s k¢sz megint... k¢sz Szisz¡phosz holtpontja, az Ãjrakezd¢s le-
hetûs¢ge). Van-e ¢rtelme a mÃzeumnak?

Semmivel se t´bb, mint az àelûtte-ÀllapotnakÊ, vagy ä korÀbbi kultÃrÀk! ä az ÃjbÂli
nekikezd¢s lehetûs¢g¢nek, vagyis a korÀbbiak elpusztulÀsÀnak, a lehets¢ges leletek fel-
¢rt¢kelûd¢s¢nek stb. A mÃzeumhasonlat, e fogalomk´zeg¡nk folyamatosan term¢-
kenny¢ tud lenni Ãjra meg Ãjra.

Ha most m¢g eg¢szen keveset itt idûz´m ä a konkr¢tabb mÃzeumszempontÃsÀgot
kivÀratva egyelûre! ä, emlÁtenem ezt kell: Pilinszky alkalmasint ´sszefogottabbik Van
Gogh-verse (az àimaÊ) meghatÀrozza sajÀt valÂnk muzealitÀsjelleg¢t, ennek forrÀsÀt
is: àhol ¢n is laktam, s nem lakom, / a hÀz, hol ¢ltem, ¢s nem ¢lek, / a tetû, amely betakartÊ ä ¢s
most: kiemel¢s tûlem: ä àIstenem, betakartÀl r¢gen.Ê Alapvetû muzealizÀlÂdÀsunk, az
az egy, netÀn az a kev¢s, amely t¢nyleg szÀmÁt, ily alapvetû vilÀgkapcsolatunk folyomÀ-
nya, vÁzjel-folyomÀny, hogy a k¢pzavar hatÀrÀig menjek, muzealizÀlt jele valami ter-
m¢szetesnek ¢s folyamatosnak, zÀrvÀny-folyomÀny elûrevet¡l¢se: tulajdonk¢ppen (¢s
tulajdonunk-k¢ppen) k¢sz¡lûd¡nk erre a muzealizÀlÂdÀsra, mÀr àha ¢s amennyibenÊ,
vagyis p¢ldÀul magam ezt mondhatom csak, ezt kell felismernem sajÀt esetemrûl, k¢-
sz¡lûd¡nk erre mÀr korai jeleinkkel, jellegeinkkel, s mit ¢rtek ezen itt? Hogy k´zelebbi
olvasÂimat magamhoz k´zelebb vonjam k´zl¢semmel: az àIstenem, betakartÀl...Ê r¢gen-
jelleg¢rûl van szÂ. Magam a HIMNUSZ-t is Ágy ¢rtettem f¢lre ä parafrÀzis We´res ese-
t¢re is ez, ahogy az û gyermeki elm¢j¢ben valami fura, talÀn maga k´lt´tte mondÂka
motozott, ¢letrûl-halÀlrÂl ä, gyerekfejjel Ãgy ¢rtettem a àr¢genÊ szÂt, mintha fûn¢v
lenne, tehÀt jaj annak, akit a àr¢genÊ, a mÃlt t¢pÀz, gy´t´r stb. Ez a àr¢genÊ nekem
etikai kategÂria lett, vagyis a mÀr-egyszeri-´sszetartozÀs t¢nye k´telmeket rÂ ¢s szab
ki (rÀm), nem hagyhatom àcsel¢deimÊ stb. Ez¢rt volt ûsk¢p a magam szer¢ny viszonyai
k´z´tt a gyermekkori esti behajÂzÀs (a jÀt¢k Àllatok¢), s nem tudom, a hÀborÃban le-
omlott lakÀs romjai, a vasgerendÀra feld´fûd´tt zongora l¢gi àmÃzeum-zeneis¢geÊ,
az elûkotort bronz-, agyagÀllatok stb. motivÀltÀk ezt a àf¢lt¢stÊ, k´zell¢tig¢nyt, vagy
m¢g eredendûbben volt az eg¢sz ä Isten r¢sz¢rûl t´rt¢nt betakarÀs.

Este Ágy aludtam el: behajÂztam jÀt¢k Àllataimat. Valami àszigetreÊ ä BritanniÀba?
ä ment¡nk. BetakarÀsmotÁvum, hogy mikor ä à... ¢s a jÀt¢k Àllatokra a medv¢k, koa-
lÀk... utÀnuk a mÀs mÂd is eleven madarakÊ stb. ä Szp¢rÂ meghalt, àszigetreÊ utaz-
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tam... s hogy addig, majdnem tizenegy ¢ven Àt, sehovÀ. Ez a betakartsÀg, mely a mÃ-
zeumvilÀg tragikus megt´r¢s¢bûl mutatkozott hirtelen, rendkÁv¡l egyszerü, megold-
hatatlan k¢pletet, azaz egyenletet formÀzott elm¢mben mÀr akkor jÂ ideje, ¢s ma sem
tudok alapvetûbb hasonlatot a l¢nyegi dolgaimra (hogy ekk¢ppen, hÀt persze, a àfon-
tossÀgotÊ csak hasonlatt¢nyezûk¢nt hasznÀljuk, nem ´n¢rt¢kü fontossÀgrÂl besz¢lve,
csupÀn kik¡l´nÁtû jegyrûl). 

A k¢plet, olvasÂmnak aligha Ãj, a k´vetkezû:
Ha ¢n meghalok, illetve tÀrsn¢m meghal ä vagyis eltün¡nk mi, akik korrelÀciÂban

Àlltunk ¢s Àllunk az emlÁtendûkkel ä, k¢rd¢s, ¢s ezt legalÀbb hÃsz ¢ve firtatom (hasz-
talan), mi lesz àcsel¢deinkkelÊ, azaz barÀtainkkal, azaz korrelÀtorainkkal, Ãgymint D´-
mi, Kazinczka, Csiripovics stb. Mi lesz a sorsuk? MÃzeumi lÀdÀba ker¡lnek? Valakihez
besuvasztÂdnak? Sz¢tszÂratnak? El¢gnek velem? De ha nem ¢n halok meg elûbb?

MÀrmost ez az egyik oldal: mi lesz a csak Àltalunk v¢dhetû (bÀr mÀr tûl¡nk f¡gget-
len¡l, tudatokban is l¢tezû) tÀrsakkal?

A mÀsik oldal: ahogy nyilvÀnvalÂ lett, 1987 k´r¡l, s a Nagy Tizenegy (Szp¢rÂ, Samu,
°liÀs, Csucsu, Pipi N¢ni, Poszi, Icsi, B´be, Pepi, AlÁz, Mokka) mÀsodik halottja r¢v¢n
(B´be; egy reggel hirtelen ´sszeomlott, ¢s f¢l ÂrÀn bel¡l v¢ge volt; mert az elsû ily
tÀvozÂ, Csucsu halÀla m¢g esetleges trag¢diÀnak tünt fel, hirtelen sz¢l¡t¢sf¢l¢je: v¢-
letlennek), ahogy tehÀt nyilvÀnvalÂ lett, hogy B´b¢vel Nagy PusztulÀs kezdûdik meg
ä s ez folytatÂdott 1988-ban a kalitka aljÀn egy hajnalban holtan lelt °liÀssal, folytatÂ-
dott m¢g az 1988-as ¢vben az elv¢rzû Poszival, az ¢jszaka meghalt Szp¢rÂval, v¢g¡l
decemberben, m¢g mindig 1988-ban, Pipi N¢ni nyolc ¢s f¢l ÂrÀs haldoklÀsÀval a ke-
z¡nkben, aztÀn àmelleslegÊ Pepi halÀlÀval, k¢sûbb Samu¢val ä, mondom, ahogy ez
nyilvÀnvalÂ lett, m¢g elemibben adÂdott a k¢rd¢s: hÀt vel¡nk mi lesz az û halÀlaik utÀn?
Ahogy medv¢inket mi, madaraink minket hagynak bizonytalan sorsra.

Nem folytatom, mert feloldhatatlan.
MÀrmost, persze, amikor 1988-ban Szp¢rÂ halÀla utÀn magam is elmentem àa szi-

getreÊ, korÀntsem volt m¢g szÂ a feh¢r szÀrny rajtautÂ-hasonlattÀ vÀlÀsÀrÂl; ez csak a
b¢csi Krieauban k´vetkezett el (1990-ben; mert legy¡nk akkor ismeretterjesztû jelleg-
gel pontosak, k¢sûbb mÃzeumok cÁmeit, lelûhelyeit is Ágy adjuk meg). Akkor m¢g mÃ-
zeumok f´lkeres¢s¢rûl volt szÂ ä k¢sûbb, hamar, rÀj´ttem: London magÀval az utca-
rendszer¢vel àmÃzeumÊ-f¢le, inkÀbb, mint PÀrizs... bÀr ez nem okadatolhatÂ... mert
àhÀt AmszterdamÊ, àhÀt KoppenhÀgaÊ? Stb. MÃzeumok àgyüjt¢seÊ volt ez az Ãt, Ãgy
jÂr¢szt, ¢s nemcsak Londont ismertem meg mintegy hÀrom hetem sorÀn ekk¢pp ä a
Tate Gallery, az Abbey Road sarkÀhoz k´zeli Saatchi Gallery (ki nem hagyandÂ, mÀr
csak igen jÂl Àt¢lhetû, szellûs t¢rkik¢pz¢se okÀn sem!), a Serpentine Gallery ä a Ken-
sington Gardens k´rny¢k¢vel egy¡tt n¢zendû ä, a Hayward a Waterloo Bridge àkiseb-
bik oldaliÊ fûj¢n¢l, a Whitechapel Gallery (¢s k´rny¢ke! az Âdon templommal, a zsib-
piaccal, az ¢p¡lû Ãj negyeddel, a dokkokkal arr¢bb), term¢szetesen a National Gallery,
esetleg a KirÀlyi Müv¢szeti Akad¢mia valamely idûszakos kiÀllÁtÀsa, azutÀn, onn¢t nem
messze, a Cork Street s k´rny¢ke t´m¢ntelen gal¢riÀja (nem sorolom a nagy neveket,
Àm n¢melyik¡k, a Cork Streeten, hÃsz-huszonk¢t k¢ppel, annyival se, de Ben Nichol-
sonokkal, pop artosokkal, Braque-okkal, PicassÂkkal, Hockneykkal stb., kinek-kinek
Ázl¢se szerint, parÀnyi MÃzeumnak is bûven tekinthetû... azutÀn a Christie's Àrver¢si
kiÀllÁtÂterme ä engem a XX. szÀzadi mat¢ria ¢rdekelt ä, s k´rny¢k¢n m¢g t´bb jeles
pincegal¢ria, egy alkalommal Schiele komoly grafikai egy¡ttes¢t lÀthattam ott a King
Streeten ä nem t¢vesztendû ´ssze a King's Roaddal, netÀn a Walton Streettel, ahol
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hagyomÀnyosabb gal¢riavilÀg ¢l. °s sorolhatnÀm. De talÀn ezek a legfontosabbak Ágy.
Schiel¢rûl eszembe jut az a d´bbenet, melyet elsû b¢csi utam alkalmÀbÂl ¢reztem ä Â,
bÀrmily sokat utazom is mostansÀg, az¢rt B¢csbe p¢ldÀul csak ´tven¢vesen jutottam
elûsz´r el!, s hiÀba jÀrtam PÀrizsban talÀn kilencszer, abbÂl a mÀsodik: 1990-es Ãt volt
stb. ä, Egon Schiel¢rûl eszembe jut az a f´lfedez¢ses rÀd´bben¢s a b¢csi àAranyg´mb-
s-Romt¢rÊ vilÀgban, a Freyung Kunsthalle-¢p¡let¢ben, hogy aztÀn ism¢tlûdj¢k ez, az Àt-
rendezett kiÀllÁtÀs ä SCHIELE °S KORA ä ¢lm¢nye M¡nchenben (vÀndorkiÀllÁtÀs volt),
valamint kev¢s hÁjÀn Wuppertalban...

...de itt Àlljunk meg.
¹r´mmel tapasztaltam, mÀr hogy ilyen ÂmÂdi komÂtossÀggal fejezzem ki magam,

hatÀst tesz n¢mely beszÀmolÂm, mely(n)ek sorÀn a lÂterek mellett olykor mintha el is
hanyagoltam volna a mÃzeumi szempontot; de hÀt ez periodikus! Eml¢kszem, mikor
Szp¢rÂ¢kkal, a Nagy Tizeneggyel, tÀrsn¢m s magam csaknem tizenegy ¢vig ä emlÁtet-
tem! ä itthon ¢lt¡nk, ¢veken Àt jÀrattunk, mert nem volt rem¢nytelen, viszonylag meg-
¢rkeztek, m¢g megfizethetûk is voltak akkor, olyan folyÂiratokat, mint a Kunstforum,
az Artforum, pÀr londoni, n¢methoni kiadvÀny stb. Vagy antikvÀriumokat bÃjtunk
hasznÀlt p¢ldÀnyok¢rt. Meglehetûs k¢pet alkottunk Ágy a vilÀg mÃzeumterep¢rûl, s e
dolgokat, igaz, csak EurÂpÀban, rendre viszont is lÀttuk. KoppenhÀgÀbÂl k´zelÁthetû
meg az ´reg kontinens egyik legk¡l´n´sebb mÃzeumegy¡ttese, a Louisiana, tenger
f´l¢ kifutÂ utolsÂ term¢vel (kis tÃlzÀs), parkjÀba ¢pÁtett Serra-vaslapmüvekkel etc.
K´lnben a Ludwig MÃzeum vÀltozatos alap¢lm¢nyeket kÁnÀlhat. A b¢csi mÃzeumokat
(a mi Hegyi LorÀndunkat, mÀrmint e magyar vonatkozÀst) csakÁgy emlÁtenem kell.
Visszaeml¢kezv¢n m¢g 1976-os utazÀsunkra (a Szp¢rÂ¢k elûtti korszak!), a nagy berni
Klee-retrospektÁvet lÀthattuk, s Klee k¢pei alatt vacsorÀzgattunk, Klee macskÀjÀnak
egyik leszÀrmazottjÀval, az akkori àBimbÂÊ-val ´l¡nkben, Felix Kleen¢l, Klee fiÀnÀl.
A baseli mÃzeum is a meghatÀrozÂ hatÀsok k´z¢ tartozott. Most az azÂta alakult àpÀ-
rizsi szÁnrûlÊ nem is szÂln¢k sokat, a k¢t ÃjdonsÀgot mindenki tudja, felhÁvom a figyel-
met inkÀbb az Auteuil vid¢k¢n, az akadÀlypÀlyÀtÂl nem messze lelhetû Marmottan
MÃzeumra, valamint a mindig alap¢lm¢nyszerü Orangerie-re (szemk´zt kb. az Or-
sayvel). ¹r´mmel veszem, mondom, hogy fûleg n¢metorszÀgi emlÁt¢seim hatnak Ãj-
donsÀgk¢nt. WuppertalrÂl, e kiss¢ Bonnt is id¢zû, D¡sseldorfbÂl k´nnyen megk´ze-
lÁthetû vÀrosrÂl sem tudtam jÂszer¢n semmit, hÀt m¢g hogy pÀr ¢ve remek¡l felÃjÁtott
mÃzeuma ä a Von der Heydt-Museum, cÁme ott Turmhof 8, a vasÃttÂl k´nnyen meg-
k´zelÁthetû ä fantasztikus huszadik szÀzadi anyagot kÁnÀl. De ugyanÁgy, sût, ¢pÁt¢sze-
tileg (´r´k vita: legyen-e tÃl sz¢p a mÃzeum? nem Àrt-e ´nc¢ljÀnak, nem vonja-e el a
figyelmet a bemutatandÂkrÂl; most ezt ne firtassuk) m¢g k¡l´nben hat a maga mÂdjÀn
a m´nchengladbachi Abteiberg Museum, hogy r´viden jel´ljem... az Abteistrasse 27
alatt... B¢csben az Ãn. Haas-Haus lÀttÀn d´bbentem rÀ, az ¢pÁt¢sz azonos lehet, s va-
lÂban, a k¡l´nleges elhelyez¢sü ¢s belsû-k¡lsû t¢rkik¢pz¢sü Abteiberg Museum min-
denk¢pp megn¢zendû àcsudaÊ. MÀr csak a nagy Beuys-k´veknek is eredendûen al-
kalmas teret nyÃjtÂ m¢retei, vÀltozatos vilÀgossÀga miatt sem hanyagolhatÂ el. De ha
a sorolÀst elkezdtem ä csonkÀn kell befejeznem! ä, Aachen k¢t mÃzeuma, D¡sseldorf-
ban is kettû tekintendû meg, nem szabad megÀllni a vÀros legk´zep¢n¢l itt, hanem a
term¢szetrajzi mÃzeum¢p¡leten tÃl, a piros geszteny¢k sz¢p sora utÀn alkalmi ¢s Àl-
landÂ kiÀllÁtÀsok szÀrnyaival jÂ àÃjabb anyagokatÊ bemutatÂ Kunstmuseumot ¢rde-
mes keresni. S akkor Essent, M¡lheimet (an der Ruhr, ahol a lÂpÀlya k´zel¢ben lakni
szoktam àh´lderlines toronyszobÀmbanÊ, itt van az a bizonyos H¢rakleitoszt àcÀfolÂÊ
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adÂdmÀny, nevezetesen a nekem mÀr-mÀr mÃzeumi z´ld f¢mlap a mÀsk¢pp z´ld cse-
repeken, ahol is a kanalizÀciÂs megoldÀs szesz¢ly¢nek jÂvoltÀbÂl ä cs´v´n, ànyÁlt t´-
r¢sk¢ntÊ jut a vÁz a tetûre, e z´ld lapon az ereszcsatornÀba ä àk¢tszer van ugyanaz a
folyÂÊ, tehÀt viszontlÀtom a fogvizemet stb., ha kin¢zek az ablakomon), Bochumot stb.
nem is emlÁtett¡k!

HÀlÀm a mÃzeumvilÀg¢ (...nem Àtvitt ¢rtelemben!) ä mennyi odaadÀs ¢s t´rûd¢s
lehetûs¢g¢t adja nek¡nk, tÀrsn¢mnak s nekem, hogy ily ´sszef¡gg¢sek egyÀltalÀn l¢-
teznek! Mennyi minden maradt feledhetetlen. A New York-i kis-postatisztviselû hÀzas-
pÀr, az ARTnewsbÂl, igen, az ARTnews cikk¢bûl... ûk jÂkor, mikor m¢g àfill¢rekbeÊ
ker¡lt, elkezdtek Minimal Artot gyüjteni, s lakÀsuk maximÀlis mÃzeum lett! Korniss
Dezsû kiÀllÁtÀsa fenn a VÀrban, Veszelszky B¢lÀ¢ a kiscelli dombon. Megk¢sett dolgok,
azÂta is elhanyagolt szupernagysÀgok ä igen, Veszelszky ¢s Korniss! ä, mindegy, az
¢lm¢ny elvehetetlen, hozzÀtartozik a VÀrhegyhez àTituszÊ alakja, ahogy leballagunk
vele, k´zben Szp¢rÂ¢knak szed¡nk f¡vet hÀrmasban, ý, tÀrsn¢m s ¢n. Vagy Ve-
szelszky... mikor elûsz´r mentem KarolÀhoz ä ́ zvegy¢hez ä, Szp¢rÂ ¢pp rep¡lni tanult
tÀrsn¢mmal. Nagy Àldozat volt a r¢szemrûl. S mintha prototÁpusa lenne ez valaminek:
nagyon sokan csak annyit lÀtunk valakibûl, ami a felszÁni jel, ami àkikÂdolÂdikÊ. Nem
tudjuk a m´g´ttes tartomÀnyt... magam pl. sokfel¢ nem megyek el, de Veszelszkyt
n¢zni, feh¢ret a honi feh¢r k´rnyezetben ott a VÀradi utcÀban, 1977-ben, elmentem
m¢g akkor is, ha Szp¢rÂ elsû szÀrnyprÂbÀlgatÀsai nem lettek àeny¢mekÊ. Mi¢rt kelle-
ne. MüalkotÀsok àbirtokÀraÊ sem vÀgyn¢k... ez elmÃlt. Ha mÃzeum, hÀt a most Ãjult
erûvel zajlÂ Nagy Koala KÀrtyabajnoksÀg... bÀr nem akarom, lÀsd, àminden ä hason-
latÊ, lejÀratÂan muzeÀlisnak nevezni az ¢letet... a Nagy ¢s a Kis ¢s a Liga Koala KÀr-
tyabajnoksÀg (francia kaszinÂ nevü jÀt¢k tÀrsn¢mmal, s 20ä20ä20 klub van, medv¢ink,
madaraink stb. azok, s a halottak neve napra nap elûj´n, Istenem, egy Martin /Szp¢rÂ/
verebek ä Samu meccs! Vagy egy Jakab¢k /°liÀs ä kontra BankÀr¢k/ TÂni. BankÀr¢k
ûrzik elsû f¢nyes k¢tforintosomat, TÂni ¢l, û az ellûtt szÀrnyÃ, kilenc-tÁz ¢ves hÁm ver¢b,
akit egy l´vûedzûnû lelt, OrszÀg Miska mentett meg, a nagy ÀllattanÀr... stb.), Àllan-
dÂan Ãjra vannak, akik holtak... de hÀt ha belegondolok, ism¢tlem ä mert bele tu-
dok-e? ä, ¢pp az ARTnews MoMA-szÀma, a New York-i mÃzeum 50. ¢vfordulÂjÀt id¢-
zû, mutatta Ãjra Morris Graves VAK MADçR-k¢p¢t reprÂn, s ez megvan nek¡nk a lakÀs
legk¡l´nf¢l¢bb sarkaiban, k¡l´nf¢le kiadvÀnyokban... Pipi N¢ni a vak madÀr... de
most az Icsi sz¢ncineg¢nk is vak, hihetetlen eg¢szs¢ggel, evidenciÀval ¢l, semmi mÃ-
zeuma nincs a vaksÀgnak pl. nÀlunk, ¢s seprüÀrus vak barÀtn¢nk is mÀsf¢le gondokat
revelÀl, k´rnyezet¢t tekintve hogyan segÁthetn¢nk rajta legalÀbb n¢ha, egy-egy tele-
fonÀlÀssal... CsodÀlatos vakokat ismert¡nk meg... Tutut? ût ne emlÁtsem? a f¢lszemü,
f¢lszÀrnyÃ z´ldik¢t? nem, nem mÃzeum az ¢let elevens¢ge, nem prÂba-kripta a KÀr-
tyabajnoksÀg àaz û nagy neveikkelÊ (lÀsd Genet: A RñZSA CSODçJA), elevens¢g ez a
tÀrolÂdÀs, ´sszegyül¢s... ¢s tragikum foglalata, ahogy... jaj, k¢pes nem eszembe jutni
a neve... hogy van ez? Âh, tÀrsn¢mat k¢rdem, persze, Virginia Woolf, de fÀradt lehet
n¢mely agysejtem, û nem jutott az eszembe... Londonban àmindigÊ ott lakunk az ý
Bloomsburyj¢ben, kiv¢ve, ha... de nem àmÃzeumÊ az se... bÀr hÀt igen mulatsÀgos
tud lenni amÃgy a mÃzeum is az ¢let szempontjÀbÂl, mikor elûsz´r voltam London-
ban, a Courtauld-int¢zet liftje led´gl´tt, s egy ballonkabÀtos h´lgy sz¢ps¢gesen kifag-
gatott, Àramsz¡net alatt, ki vagyok, mi a dolgom ottan etc.! Beh mulatsÀgos, hÀt nem?
De Virginia Woolf¢kra vissza! Mekkora ´r´m ¢s ajÀnd¢k volt a Tate Gallery angol
anyagÀban viszontlÀtni az û rokonsÀgÀnak, barÀti k´r¢nek fest¢szet¢t! Meg a vid¢ki
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mÃzeumok (Southampton, Norwich, Leeds, Bath, Bristol, Cambridge, Liverpool ä Â,
az ARTnews utÀn ¢lûben lÀtni egy teremre valÂ RothkÂt... mikor mÀr kÁv¡l-bel¡l tud-
tam Rothko pÀlyafutÀsÀt a folyÂiratcikkekbûl... tÀrsn¢mmal egy¡tt milyen hihetetlen
sokat tudtunk àvilÀgrÂl-dolgotÊ a mÃzeumi folyÂiratok, majd a valÂs viszontlÀtÀsok
Àltal! HÀla a mÃzeumoknak ¢s a k¢pzûmüv¢szeti folyÂiratoknak (persze, fluxusig s
mindmÀig terjedûen etc.). Virginia Woolf ´ngyilkossÀg-motÁvuma ugyanÃgy àÀllan-
dÂmÊ lett, mint a tûlem alapjaiban tÀvoli Jean Genet tÀrsak-halÀla-t¢mÀja. A mÀr kihalt
csillagok f¢ny¢vel j´n Szp¢rÂ ¡zenete ugyanÃgy, ¢rzem, mint Genet-nek a kiv¢gzett
tÀrsak¢ a poros ÃjsÀglapokrÂl, t´rv¢nysz¢ki tudÂsÁtÀsokbÂl. Virginia botjÀt ¢s kabÀtjÀt
lÀttam mÃzeumosan viszont ä Â, dehogy, csak v¢ltem viszontlÀtni! ä egy Little Russell
Street-i z´ldmÀzas gal¢ria kihalt, alkonyi szobÀjÀban... mintha û kelt volna fel nemr¢g
ott a sz¢krûl... ¢s eny¢m Veszelszky B¢la egyik kalapja, filc valÂdisÀgban. Egy megfes-
tett àf¡llungÊ, amivel az '50-es ¢vekben az emeleti kis szobÀja volt bedeszkÀzva, ablak-
tÂl. M¡lheimben nemcsak a mÃzeum van, nemcsak Szp¢rÂ feh¢r szÀrnya r¢v¢n a lÂ-
pÀlya, s nemcsak a z´ld lemez a tetûn. Minden ́ sszevissza id¢zi egymÀst, tartalmasab-
bÀ tesz ¡ress¢geket, ¢s vidÀm idûk sorÀn megrÁkat, ¢s ´nmagamat elemibb mÂdon
¢rzem.

AztÀn kimegyek a napi utcÀra, mely mintha alkalmi kiÀllÁtÂtere lenne sz¡ks¢gess¢-
geknek... semmi v¢lem¢nyem. Ezt lend¡letesen kell, mint Rilke Árta, Àtszelni, mÁg pa-
ripÀink, mint a zÀpor, zuhognak. çm itt mÀr egy s mÀs ¢lûk mÃzeumvilÀgÀhoz ¢rkez-
n¢nk... eml¢kek, Ottlik ¢s Nemes Nagy çgnes, àmesterekÊ ä volt szÂ a jelleg meg nem
hatÀrozandÂsÀgÀrÂl.

S ha csonkÀn, gyatra t´red¢kben marad is mindaz, amit sorolni kellene ä a valÂsÀg
tulajdona! bele kell t´rûdn¡nk! ä, tÃl a àminden ä hasonlatÊ k¢plet¢n, egyedibben ¢s
elevenebben, paradigmÀig juthatnak az amorf dolgok s ki nem el¢gÁtû leltÀrozÀsuk ä
àT¹RED°K... TALçLT TçRGY... M°G íGY SEMÊ (ez utÂbbi k´tetcÁmem, egykor, Paul Klee-
tûl!), olyan zen jellegü azonnal-ÀtszÃrÀsokig, mint a k´lni-krefeldi àmÃzeum¢lm¢-
nyemÊ volt. Hadd ism¢teljem ide.

A TALçLT TçRGY...-k´tetben (Iparterv-¢s-Vid¢ke hatÀs! meg sok minden egy¢b,
eredendû, vonzÂdÀsszerü) mÀr akad mÃzeumvers. Eg¢sz tÀrlat, szobÀrÂl szobÀra.
K´lnben valami el¢gg¢ fantasztikus, ÀtfogÂ kis impresszionista vÀndorkiÀllÁtÀst n¢z-
hettem a Ludwigban, s itt volt az, hogy l¢gszomjam tÀmadt, elzuhanÀstÂl f¢ltem: bot-
rÀnyos lenne vÁzszintesen... m¢gis, fek¡dni a f´ld´n egy mÃzeumban? Rem¢nytelenn¢
vÀlt a helyzet, elmenek¡ltem. Vonatra! K¡lhoni vÀrosokban f´lfedez¢s¢rt¢kü lehet
olykor a k¡l´nf¢le int¢zm¢nyek egymÀshoz k´zele. Ott a mÃzeum¢ s a pÀlyaudvar¢.
Krefeld r¢g izgatott! M¢g a j¢gkorongcsapata miatt. Dr. E. M.-mel, kamaszkorom
nagy barÀtjÀval jÀtszottunk j¢gkorongot is, szekr¢nylapon. S neki volt Krefeldje. Dr.
E. M. tudta ezeket a k¡lhoni tudnivalÂkat hihetetlen¡l, s Krefeldben mÃzeum is van
ä ide is Árom: a Kaiser-Wilhelm-Museum, Karlsplatz 35 ä, s mint kider¡lt, t´bb terem-
re valÂ hirtelen felfoghatatlan feh¢rs¢ggel, ilyen szobrokkal, vÀsznakkal, lapokkal, tÀr-
gyakkal, mobilokkal. Nem is volt szabad golyÂstollal jegyzetelnem. (PÀr ¢ve m¢g
ugyanolyan ´npusztÁtÂ odaadÀssal jegyzeteltem a mÃzeumokat, ahogy ma ä meddig?
ä a Paris-Turf´t, a Sport-Weltet.) S eljutottam (Krefeld Beuys sz¡lûvÀrosa) sok minde-
nen Àt a Beuys-sufniig etc. ä kongott a h¢tk´znap d¢li mÃzeum. Eljutottam; az utolsÂ
teremig. Nem tudtam, m¢gse tudtam, hogy àvalaholÊ vagyok, ¢rdemben. De valahol
voltam, mert egyszerre valami furcsa t´rt¢nt. A velem azonos ¢vjÀratÃ n¢met (oszt-
rÀk?) B. L. müalkotÀsÀhoz ¢rkeztem a zÀrÂteremben. A termet ûrzû n¢ni, aki a go-
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lyÂstoll¡gyben oly szigorÃ volt, kedvezni akart nekem, s megk¢rdezte: nem Âhajtok-e
a hosszÃ, Àgyszerü fekete fatÀrgyon v¢gigfek¡dni. Aha! Priccs volt ez, egy ilyen tÀrgy.
De nem el¢g az. Zengû priccs volt a neve, s lÀbtÂl valami hangdoboz. HÀt v¢gigfek¡d-
tem, tÀskÀm jÂl szorÁtva ä abban mindenem! ä, s hogy a zen¢t bekapcsolja-e, k¢rdezte
a teremûrnû. Be, be. S elszender¡ltem ä a Schubert-f¢le VONñS¹T¹S n¢mely tragikus
hangzatÀt id¢zû zen¢re. Felrezzentem. HÀt megt´rt¢nt: ami elûl K´lnben menek¡l-
tem, ami ott botrÀny lett volna ¢s abszurdum, itt lehetûs¢g volt ¢s evidencia. VÁzszintes
helyzetben ä egy mÃzeumban. A lÀtogatÂ Ágy. Ez, itt befejez¢s¡l, tÀvoli k¢pzettÀrsÁtÀst
tett lehetûv¢, de nem k¢ptelent.

TÀrsn¢mnak mondom ä s a Goeth¢t id¢zû akaratlan szÀnd¢k jegy¢ben is, ily szel-
lemben, korÀntsem szer¢nytelen¡l tehÀt, csak jelleggel ä, mondom tehÀt: àLÀtod, ha
sajÀt magunk nehezen mondhatunk is ilyet, gondold meg, amikor valakinek a valÂ
jegy¢re, ¢rt¢k¢re netÀn, mik¢ntj¢re nem ismernek rÀ, a k´z tehÀt mÀsk¢nt kezeli, nem
¢rdem¢nek sajÀtsÀgai szerint, az ¢rdemek is egyszerre semmiv¢ hullanak, s ahhoz k¢-
pest, hogy az illetût nem ekk¢pp fogadjÀk, tÃl soknak, halmaznak, ´sszevissza bûs¢g-
nek tünhet, amit lassan egybe¢pÁtett, vagy ami Àltala alakult. TehÀt mÃzeumi masz-
szÀvÀ alacsonyodik, rossz ¢rtelemben, az ¢let elevens¢ge, az, hogy pl. egy Ãn. ¢letmü
valamire ä illetûleg amire, meg hogy valamire ä jÂ. Esetleg m¢g odÀig is mehet a tünûd¢s
akkor, mint ha egy Âdonabb mÃzeumban, valaki emezt-azt a mestert nem szeretv¢n,
a helyis¢g c¢lszerübb felhasznÀlÀsÀt is latolja, ilyes elpazaroltsÀgokat zokkal panaszol-
vÀn.Ê

Siker¡lt, mindenk¢ppen, Ágy legalÀbb J. W. G. eml¢k¢nek ajÀnlanom emez ÁrÀst ä
nem abban a hitben, hogy ha erre (k¢ptelens¢g!) mÂd volna, û is okvetlen¡l a sajÀtlag
l¢tindoklÂ jegyei szerint n¢zi.

çm akkor mÀr eleve mÃzeumi tÀrgyk¢nt tÀrnÀ oda magÀt, ily ä hÁvsÀg! ä rem¢nyek-
kel àa kegyesÊ.

°s itt oly c¢l nincs. Megyek mÀris, n¢zegetem a Kunstforum 2/79-et, benne a dakli-
csontÃ rinoc¢roszrÂl Honnef cikk¢t, meg Daniel Spoerri zagyvatÀrgy-mÃzeumÀt,
Timm Ulrichs minimÃzeumÀt, meg a fejteget¢seket olvasom, mi a k¡l´nbs¢g gyüjt¢s
s muzeÀlÀs k´zt... egyÀltalÀn, valami merû mÀs vilÀgban vagyok, mint...

Ott vagyok, ha mÃzeum, ha nem, ahol nem oly v¢letlen¡l, nem oly f¢lrefogottan
igyekeztem lenni a hetvenes ¢vek elej¢n, derekÀn, v¢g¢n. Mindegy, hogy ki mit akart
(ezzel?!) tûlem.

Mert az¢rt m¢gis inkÀbb arrÂl lett volna szÂ. Min¢l is inkÀbb? Szinte az se lÀtszik.
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TarjÀn TamÀs

MATT, HçROM L°P°SBEN

Tandori Dezsû àsakk-trilÂgiÀÊ-jÀrÂl

Az 1973-as kiadÀsÃ EGY TALçLT TçRGY MEGTISZTíTçSA cÁmü k´tet 74., 75. ¢s 76. ol-
dalÀn, AZ AMATýRS°G ELVESZT°SE cÁmü ciklus r¢szek¢nt lÀtott napvilÀgot az a hÀrom
k¡l´nleges, ´sszetartozÂ versk¢pzûdm¢ny ä mondhatni: àsakk-trilÂgiaÊ ä, melynek
elemz¢s¢vel mÀig adÂsak vagyunk. Pedig az 1969ä70-re datÀlt jÀt¢kos vershÀrmas
megfejt¢se lassan negyedszÀzad eltelt¢vel ¢s immÀr vagy hatvan k¡l´nf¢le müfajÃ
Tandori-k´nyv olvastÀn is tanulsÀgosnak Ág¢rkezik. Csakhogy ezeknek az alig-sz´ve-
gü k´ltem¢nyjeleknek az ¢rtelmez¢se kedv¢¢rt nem csek¢ly kit¢rûket is kell tenn¡nk.

1

Az eddigi egyetlen Tandori-monogrÀfia, Doboss Gyula 1983-ig terjeszkedû H°RAK-

LEITOSZ BUDçN (1988) cÁmü k´nyve szÀmos alapvetû fontossÀgÃ megÀllapÁtÀst ¢s ¢let-
rajzi jellegü dokumentumot tartalmaz. R¢szint ezek nyomÀn, r¢szint azonban alapo-
san elt¢rve tûl¡k ¢s a szakirodalom sok ÀllÁtÀsÀtÂl, az 1960-as ¢vek eleje Âta (vagy a
T¹RED°K HAMLETNEK cÁmü, megk¢sett elsû k´tettûl, 1968-tÂl szÀmÁtva) hÀrom periÂ-
dust v¢l¡nk vilÀgosan elk¡l´n¡lni az ÁrÂi-k´ltûi pÀlyÀn. Az elsû szakaszt maga a T¹RE-

D°K... k¢pezi ¢s ´sszegzi, sokszorosan besz¢des cÁm¢vel mintegy f´l is fedve a nyitÀny
l¢nyeg¢t. A vilÀg, a l¢tez¢s ¢s benne a müv¢szet, a k´lt¢szet mindenkori t´red¢k vol-
tÀrÂl ä s ekk¢nt, k´vetkeztet¢se szerint, nem-voltÀrÂl ä vallott Tandori. A k¢telked¢s,
az ÀtgondolÂ halogatÀs tragikus magatartÀsformÀjÀnak legismertebb, reprezentatÁv
vilÀgirodalmi szerepalakjÀt, Hamletet hÁvta segÁts¢g¡l ¢s tanÃul a nem kis r¢szben fi-
lozÂfiai, ontolÂgiai term¢szetü, spekulatÁv bizonyÁtÀsi müvelethez. (Vele egy¡tt m¢g
sok teremtettet ¢s teremtût, hûst ¢s müv¢szt, p¢ldÀjukkal erûsÁtve a maga szkeptikus
igazÀt.) HalÀlk´zeli, halÀlcentrikus, gyÀszmezü lÁra volt ez. Aligha lehetett mÀs, hiszen
az HOMMAGE hÁres nyitÂvers¢ben oly fÀjdalmas-sz¢pen meg¢nekelt mezsgye, a àmost
m¢gÊ ¢s a àmost mÀrÊ k´ztese: a halÀl nagy fordulÂpontja ugyanÃgy magÀba sürÁti a
t´red¢k-probl¢mak´rt, mint ahogy ez a v¢gsû mozzanat Hamlet eld´ntetlen d´nt¢-
seinek kulcsa: k´vetkezm¢nye ¢s f´loldÀsa is. A hamleti ¢jszaka mindehhez s´t¢t teat-
ralitÀst is k´lcs´nz´tt a verseknek.

A k´tetben, mely a k¢sûbb monodrÀmak¢nt f´lfogott ¢s elûadott VISSZA AZ °GBE

kiv¢tel¢vel fûleg r´videbb, n¢ha szembetünûen aforisztikus sz´vegeket gyüjt´tt egybe,
hemzsegtek az egyetlen, kizÀrÂlagos tÀrgyat megvilÀgÁtÂ mottÂversek. Csupa sÁrvers
volt az eg¢sz. Hamlet¢-e, a k´ltû¢-e, az olvasÂ¢-e, egy virtuÀlis szem¢ly¢ (=az embe-
r¢)-e, annak eld´nt¢s¢t a megszÂlalÀsmÂd erûs kihagyÀsossÀga, rengeteg z¢rÂ-morf¢-
mÀja, verstani ¢s nyelvtani tr¡kkje, virtuÂz formajÀt¢ka, ¢szjÀrÀsbeli ¢s stilÀris szokat-
lansÀga szinte tisztÀzhatatlannÀ tette. A bizonytalansÀggal is l¢trehÁvott ÀltalÀnos ¢r-
v¢ny nyilvÀn c¢lja volt a k´ltûnek.

Az àirodalmi berkekbenÊ mÀr korÀbban is jÂl ismert ¢s elismert po¢ta bemutatko-
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zÀsa Àt¡tû sikert aratott. Sok ¢rtû kritikusÀnak egyike, TÀbor çdÀm e lÁra Ãtt´rû, a
magyar k´lt¢szet addigi kereteit feszegetû jelleg¢t is azonmÂd f´ltÀrta, tudatosÁtotta.
çm amik¢nt ez a l¢nyegre tapintÂ bÁrÀlat is eldugott helyrûl (az ELTE idûszaki folyÂ-
irata, a Tiszta szÁvvel egyetlen 1970-es szÀmÀnak lapjairÂl) igyekezett a napvilÀgra, Ãgy
maga a T¹RED°K...-k´tet is belterjes esem¢ny maradt. MindmÀig ÀllÁthatÂ, hogy a
Tandori-oeuvre kiv¢teles beccsel bÁr az ÁrÂtÀrsak, a literÀtorok, a müvelt olvasÂk szÀ-
mÀra; heves elutasÁtÀst vÀlt ki az ÁrÂc¢h igen sok mÀs tagjÀbÂl; s nagyr¢szt ¢rintetlen¡l
hagyja vagy akÀr elborzasztja az Ãn. ÀtlagolvasÂk tÁzezreit (gyermekk´nyveinek Àldot-
tabb fantÀziÀjÃ ifjÃ k´z´ns¢g¢rûl itt nem besz¢l¡nk). MonumentÀlis ¢letmüv¢bûl a ja-
va term¢s v¢lhetûleg pontosan akk¢nt foglalja majd el hely¢t az irodalmi k´ztudatban,
ahogy az r¢gtûl fogva t´rt¢nik az à¢rthetetlenÊ ä rÀadÀsul nemegyszer àtÃl sokat ÁrÂÊ
ä alkotÂkkal. E tekintetben a Tandori-k´tetek befogadÀsÀnak k¢rd¢se k´zismerten a
JuhÀsz Ferenc-müvek ¢s -vilÀgk¢p elfogadÀsÀnak heveny reakciÂival mutat pÀrhuza-
mot. A sakkversek elemz¢s¢bûl kitetszhet, hogy az elsû lÀtÀsra megh´kkentû ä ànem
irodalmiÊ ä forma mi¢rt, mik¢nt tarthatja tÀvol a versbarÀtot is a v¢gsû soron pofon-
egyszerü jelent¢stûl, az arculcsapÀs kijÂzanÁtÂ hatÀsÀval bÁrÂ tartalomtÂl.

àJobb lesz itt is ugyanolyan kev¢sÊ ä e sorral zÀrult a T¹RED°K HAMLETNEK utolsÂ da-
rabja, a H. KIRçLYFI, MOSTOHAAPJA ELýTT. A h¢tsoros (hÀrom ponttal kezdûdû, Àtve-
zetû) t´red¢k teljes sz´veg´sszef¡gg¢s¢ben ez a sor jÂval bonyolultabb funkciÂt t´lt´tt
be, semhogy az EGY TALçLT TçRGY MEGTISZTíTçSA (1973) f¡lsz´veg¢n Árottak egysze-
rü, k´zvetlen elûzm¢ny¢nek tekinthetn¢nk. Az ´t¢vnyi sz¡net ´nmagÀban is feltünû,
mivel az addig ä harminc´t ¢ves korÀig ä oly szükszavÃ Tandori a k¢sûbbiekben majd
ontja a szÂt, s a cs´nd eszt¢tikÀjÀt a folyamatos besz¢d sz¡netn¢lk¡lis¢g¢nek ellenesz-
t¢tikÀjÀval vÀltja f´l.

A TALçLT TçRGY... ä melynek JÂzsef AttilÀtÂl vett mottÂjÀra, illetve cÁm¢re, a gesztus
posztmodern kezdem¢nyeire itt nem t¢rhet¡nk ki ä ugyancsak egymagÀban k¢pezi
¢s foglalja ´ssze a mÀsodik pÀlyaszakaszt. A T¹RED°K... TandorijÀnak tÁz esztendû ver-
seire volt sz¡ks¢ge a mÃlÂ szerves vilÀg, az akkor ¢s ott irodalmi lek¢pez¢s¢re. A TALçLT

TçRGY...  k´ltûje ä sût immÀr a k´lt., a szerz.ä k¢t esztendû, 1969 ¢s 1970 eg¢sznek mu-
tatkozÂ t´red¢keibûl rakosgatta ki (hÁven a napsÀrga k´tet mozaikos cÁmlapk¢p¢hez)
a most ¢s itt, a mÃlÂbb szerves vilÀg ÀbrÀjÀt. çrulkodÂ a fokozÀs, a k´z¢pfok k¢t b-je: a
halÀl jelzûje a mÃlÂ lehet, az ¢let¢ viszont a mÃlÂbb. Tandori e mÀsodik pÀlyaperiÂdus-
ban ¢lett¢ fokozta le a halÀlt, ¢s tragikom¢diÀvÀ a trag¢diÀt. Ennek az elforgatÀsnak,
¢letmü-szituÀciÂnak alighanem legjellemzûbb dokumentuma a sakkversek hÀrmasa.

Harmadik pÀlyaszakaszk¢nt fogjuk f´l mindazt, ami a TALçLT TçRGY...-at k´vetû ́ sz-
szes k´nyv vÀltozatos müfajÃ ¢s szÁnvonalÃ sorozatÀban mÀig is v¢gbemegy. A k´ltû
harminc¢ves korÀig vÀrt az elsû k´tetre. Felezve az idût, Ãjabb ́ t´t a mÀsodikra. AztÀn
k´vetkezett az idû- ¢s szÂrobbanÀs: az 1992. december 8-Àn ´tvennegyedik ¢let¢v¢t
bet´ltû Tandori Dezsû az 1976 ¢s 1992 k´z´tti tizenhat-tizenh¢t ¢v alatt jÂ huszon´t-
sz´r´s¢t Árta meg annak (a k´nyvek szÀmÀt tekintve), mint amit a nagyjÀbÂl 1959 ¢s
1973 k´z´tti mintegy mÀsf¢l ¢vtized alatt kiadott. A terjedelmet n¢zve sokkalta na-
gyobb az arÀnyk¡l´nbs¢g. A mennyis¢g uralmÀra abban talÀlunk magyarÀzatot, hogy
az elsû periÂdus (halÀl; àmÃlÂ szerves r¢szÊ) ¢s a mÀsodik periÂdus (¢let; àmÃlÂbb szerves
r¢szÊ) utÀn e t´mbszerü harmadikban a legmÃlÂbb, de legszervesebb ¢let-r¢sz, a perc,
illetve minden m¢rhetû ¢s leÁrhatÂ l¢tez¢segys¢g vÀlt fûszereplûv¢. Az elsû, a halÀlnak
szÀnt k´nyvben nem siker¡lt megbirkÂznia a halÀl¢lm¢nnyel, a sz¡ks¢gszerü veres¢g
azonban eszt¢tikai diadalban: a tÀrgy f´l¢nyes ¢s sz¢p meg¢rz¢kÁt¢s¢ben fejezûd´tt ki.
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Az ¢letnek szÀnt, mÀsodik k´nyvbe nem siker¡lt befogni a teljes ¢letet, de a müv¢szi
kÁs¢rletek v¢gtelen szÀmÀt megsejtetve ¢s ¢lvezettel Ázlelve a k´ltû mint formai sikert
osztotta meg olvasÂjÀval a megint csak sz¡ks¢gszerü egzisztenciÀlis kudarcot.

A harmadik pÀlyaszakasz, a hetvenes ¢vek k´zepe Âta tartÂ Tandori-jelen soktu-
catnyi k´nyv¢ben minden l¢tez¢smolekula meg´r´kÁttetik, versben, essz¢ben, kriti-
kÀban, detektÁvreg¢nyben, gombfocik´nyvben, gyermekklapanciÀban, fordÁtÀsban,
nyilatkozatban, k¢pversben. Sût: ¢letvitelben. A pÀlyatÀrsak szÀmÀra szinte megfog-
hatatlan az elt¡n¢keny, m¢gis elk¢pesztûen aktÁv, legendÀsan àbogarasÊ Tandori-l¢t-
mÂd. Tartalmi ¢rtelemben ez a harmadik t´rekv¢s is veres¢gre van kÀrhoztatva, mivel
v¢gsû soron a l¢tez¢s birtoklÀsÀra tett bÀrmif¢le kÁs¢rlet¡nk rem¢nytelen. Minden a
tûl¡nk f¡ggetlen¡l mÃlÂ Idû magÀnvagyona. Ezt a faktumot csak a hit, a meditÀciÂ
¢s a müv¢szet kezdheti ki. A hÁvû rÀtalÀl a Megl¢vûre: a Teremtûre, s megnyugszik
benne, mert Istenn¢l nem l¢tezik idû. A gondolkodÂ eljut b´lcselm¢nek hatÀraiig, ¢s
megb¢k¢l a bizonyossÀgnak lÀtott bizonytalannal. Elûbbit az alÀzat, utÂbbit a m¢ltÂsÀg
vonja ki az Idû korlÀtlan, de ´ntudatlan uralma alÂl. A müv¢sz sem a Teremtûvel,
sem a bizonytalannal nem ¢rheti be, noha fütheti hit, ¢s marcangolhatja k¢ts¢g. Nem
àrÀtalÀlÊ, ¢s nem àeljutÊ, hanem maga is teremt. Esetleg Istent teremt, esetleg a bi-
zonytalansÀg bizonyossÀgÀt teremti.

M¢g mindig csupÀn elûlegezve a sakkverseket: e trilÂgia sem nem a vilÀgminden-
s¢get ÀthatÂ Megl¢vû, sem nem az univerzumbÂl kispekulÀlhatÂ Bizonytalan, hanem
a szinte a semmibûl l¢trehÁvott Teljess¢g nihilj¢nek t´k¢letes kivitelü, utÀnozhatatlan
formÀjÃ, lenyüg´zû okossÀgÃ ¢s szellemess¢gü, egyszeri ¢s maradandÂ alkotÀsa.

Tandori az elsû pÀlyaszakaszban koanszerü v¢g¢rv¢ny-verseket ¢s filozÂfiai kiin-
dulÀsÃ nagyobb kompozÁciÂkat szentelt a halÀl¢lm¢nynek. Irodalmi kapcsolatokat
leginkÀbb az abszurddal keresett. A mÀsodik periÂdusban ¢letk¢peket vÀzolt (melyek,
mint a sakkversek is, egyben versk¢pek, k¢pversek is lehettek). A harmadik korszak
a naplÂ¢. A t´bb tucat k´nyv, müfajtÂl f¡ggetlen¡l, mint az utolsÂ mÀsf¢l ¢vtized nap-
lÂja jelenik meg. Ezen bel¡l egyik k´nyv a mÀsiknak is a naplÂja. Ez àa naplÂ naplÂ-
jaÊ-attitüd Tandori ÀldetektÁvreg¢nyeibûl, e jÀt¢kos-ironikus ´n¢letrajzi sorozatbÂl
kacsint ki leginkÀbb. Vall rÂla az (anagrammÀs ¢s egy¢b) Àlnevek vÀltogatÀsa, s az,
hogy a jellegzetes epikai hûsnek ä aki a lÁrai ¢s az essz¢isztikus müveken is Àrnyk¢nt
Àtsuhan ä, a fel¡gyelûnek nemegyszer szint¢n jut fel¡gyelû. A naplÂÁrÂrÂl is naplÂt Ár-
nak. Ha mÀs nem, a sajÀt f¢l ¢vvel, egy ¢vvel k¢sûbbi, mÀs(ik) ¢nje. A fel¡gyelû egy¢b-
k¢nt nem csupÀn vigyÀz az ¢let rendj¢re (p¢ldÀul az oly sokat emlegetett madarak k´-
r¡li tennivalÂkkal); nem pusztÀn a lehetûleg nagyobb bün n¢lk¡li, tiszta ¢let ÂhajÀt,
t´rekv¢s¢t sugalmazza jelenl¢t¢vel, foglalkozÀsÀnak megnevez¢s¢vel; m¢g abban sem
mer¡l ki munkÀlkodÀsÀnak ¢rtelme, hogy mint detektÁv àutÀnanyomozÊ huszonn¢gy
Âra valamennyi perc¢nek, s ezzel az ¢letet kalanddÀ konstruÀlja ¢s dokumentÀlja.
Nem, a fel¡gyelûben az a legfontosabb, hogy fel-¡gyel: à¡gyeketÊ csinÀl, l¢t¢rtelmet
talÀl ki. Ami semmis¢g, nem ¡gy, azt is fel-¡gyeli, ¡ggy¢ emeli, hogy legyen ¡gy, ha
mÀr nincs ºgy. Tandori ´sszes fel¡gyelûje ä ¢s ki nem fel¡gyelû nÀla? ä annak a bi-
zonyos àlegmÃlÂbbnakÊ a nyomkeresûje. Fel¡gyelûi az ¢pp nyomot hagyÂ fel¡gyelûk
nyomÀban jÀrnak.

A szem elûtt ¢l¢s profÀnul istenes (minden t¢teles vallÀstÂl merûben f¡ggetlen) k¢p-
zet¢nek megejtû kifejezûd¢se az ÁrÂ ´nk¢pe, alteregÂi mellett az ugyancsak sok alak-
vÀltozatban, szeretve-dorgÀlva-bec¢zve szerepeltetett feles¢g mind k´zelebb ker¡l¢se
a k´nyvek centrumÀhoz. A àminden perc¡nknek tanÃja vanÊ (tehÀt minden perc¡nk
m¢giscsak maradandÂ) gondolat tetûz¢se, hogy a f¢rj ¢s a feles¢g (Fel¡gyelû ¢s Fel-



¡gyelûn¢, Minyu ¢s LÀnymaci stb.) f´lcser¢lhetûen, mint Egyik¡nk ¢s MÀsikunk l¢p be
a t´rt¢netbe, amely persze lehet ¢pp vers is.

A tisztÀn tragikus elsû pÀlyaszakaszt, mint lÀttuk, a tisztÀn tragikomikus mÀsodik
k´vette, hogy az meg Àtadja a hely¢t a legh¢tk´znapibban profÀn, m¢gis leg´sszetet-
tebb harmadiknak. MegÁt¢l¢s k¢rd¢se (¢s egyelûre m¢g a vÀrakozÀs¢), hogy a àlÂver-
senyesbeÊ vÀltott Tandori-munkÀssÀgot mÀr negyedik periÂdusk¢nt igyeksz¡nk-e ¢r-
telmezni, vagy ä mint e sorok ÁrÂja mÀsutt tett rÀ kÁs¢rletet ä egyelûre az ´r´kk¢valÂ-
sÀgba tÀvozott, oly sokÀig l¢tmeghatÀrozÂ madarak ¢s az eurÂpai versenypÀlyÀkon szÀ-
guldÂ lovak k´z´tt inkÀbb azonossÀgot, szereprokonsÀgot t¢telez¡nk f´l.

A sakkversek a mÀsodik periÂdusbÂl valÂk. ReprezentÀljÀk azt: katasztrÂfagondo-
latukkal visszak´tik az elsûh´z, kimerÁthetetlen jÀt¢kossÀgukkal a csÃcsra tÀncolnak
´nk´r¡kben, ¢s v¢gsû egyszerüs¢g¡kkel Àtvisznek a harmadikba. Ebben a hÀrom sa-
jÀtos k´ltem¢nyben a tÃlsÀgosan is szerteÀgazÂnak v¢lt, valÂjÀban meglehetûsen ho-
mog¢n ¢letmü egys¢ge is sürüs¡l.

2

A modern irodalomnak jÂl tudott, k´zhelyszerü vÀlsÀgt¡nete, hogy az irodalmi alko-
tÀs alapanyaga, eszk´ze, a nyelv elvesztette, elveszti becs¡let¢t. A h¢tk´znapi informÀ-
ciÂcser¢ben vagy a t´megkommunikÀciÂ fÂrumain elkoptatott, kizsigerelt, ´nmagÀ-
bÂl kiforgatott szÂk¢szlet, az agyonhasznÀlt nyelvi szabÀlyrendszer mind gyakrabban
alkalmatlan arra, hogy kezes anyag legyen az ÁrÂ, a k´ltû mühely¢ben. A nyelv sÃlyos
rongÀltsÀgÀnak vagy a szavak hamis, hazug voltÀnak a t¢ny¢vel a nem müv¢szi be-
sz¢dre t´rekvû, egyszerüen csak ¢rteni ¢s ¢rtetni kÁvÀnÂ Àtlagember is naponta talÀl-
kozik.

A kortÀrs irodalom a legk¡l´nf¢l¢bb vÀlaszokat igyekszik adni a romlÀs kihÁvÀsÀra.
A tradÁciÂ erej¢be fogÂdzÂ ÁrÂ a jelens¢grûl tudomÀst is alig v¢ve stilÀris teremtûk¢-
pess¢g¢vel igyekszik ÀtlendÁteni magÀt a szakad¢kon. De ¢pp ellenkezûleg, a marad¢k,
a rom is lehet ¢pÁtûanyag, p¢ldÀul az Ãn. magnÂs prÂza eset¢ben. Az archaizÀlÀstÂl a
halandzsÀig sokf¢lek¢pp lehet v¢dekezni a mai nyelv ellen.

Tandori mindezekkel ¢s a nem sorolt lehetûs¢gekkel is szÀmot vetett, sokat ki is
prÂbÀlt k´z¡l¡k. S kiprÂbÀlta azt a lehetûs¢get is, hogy a nyelvi jelek megszokott rend-
szer¢nek hely¢be valamilyen mÀs, eredetileg az Árott-besz¢lt nyelvtûl idegen jelrend-
szerk¢nt funkcionÀlÂ nyelvet ¡ltessen. Ezzel kinyilvÀnÁtotta eltÀvolodÀsi szÀnd¢kÀt az
el¢rt¢ktelenedett szavaktÂl, a betük garmadÀjÀtÂl, a nyelvtan szabÀlyaitÂl ä egyben Ãj
jelvilÀgot koncipiÀlt, amely m¢gis irodalmi.

Az ÁrÂ csakis k´z´s jelrendszer: k´z´s nyelv r¢v¢n tÀrsalkodhat olvasÂjÀval, csak ak-
kor bÁzhatja a befogadÂra szellemi port¢kÀjÀt, ha egy nyelvet hasznÀlnak. De vajon
mennyi az es¢lye arra, hogy a hagyomÀnyos nyelv eltaszÁtÀsÀnak, àmegsz¡ntet¢s¢nekÊ
pillanatÀban, egy mÀsik jelrendszer alkalmazÀsÀval l¢tre is hoz egy Ãj ¢s viszonylag
sokak Àltal azonnal dekÂdolhatÂ, term¢szete szerint r´gvest àirodalmiÊ (bÀr mÀr nem
irodalmi) kÂdot? Tandori is megtapasztalhatta, milyen kockÀzatos vÀllalkozÀs elhagyni
a megszokott nyelvi ´sv¢nyt. EGY KOSZTOLçNYI-VERS  cÁmü verse ä amely nem Àll
messze a k´tetben a sakk-hÀrmastÂl ä hiÀba ûrz´tt meg annyit a hagyomÀnyos nyelv-
bûl, amennyi (pÀr t´red¢k szÂ formÀjÀban) elegendû a vÀjt f¡lü literÀtor Àltal Koszto-
lÀnyira (KosztolÀnyi egy ¢lethelyzet¢re, valamint halÀlÀra) vonatkoztathatÂ informÀ-
ciÂkhoz, a verstestet d´ntûen kitevû hat szÀmoszlop (a àNap Hold kelte Âra percÊ, a
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àNap Hold nyugtaÊ) nem hozott l¢tre valÂsÀgosan konkretizÀlhatÂ, tartalmasan meg-
fejthetû àsz´vegetÊ.

Szint¢n egyszeri nekilÂdulÀs volt A MENNYEZET °S A PADLñ (1976) lapjain k´z´lt
POSZTUMUSZ JçT°KSZELV°NY. Ez azon a (f´lt¢telezett) egy¡ttgondolkodÀson, v¢lt k´-
z´s ismereten alapult, hogy a totÂszelv¢ny kit´lt¢s¢nek technikÀjÀval tisztÀban van az
olvasÂ (lehetûleg minden olvasÂ). A sz´vegg¢ visszafordÁtandÂ àsz´vegetÊ itt az 1, 2, x
szÀm- ¢s betüjel hordozta. Egy kit´lt´tt ä fiktÁv ä hathasÀbos, 13+1-es totÂszelv¢ny
mellett ugyane szelv¢ny nyeretlen, ¢rt¢ktelen vÀltozata Àllott. Az eltalÀlt, àhelyesen
megtippeltÊ m¢rkûz¢seket ä a legsikeresebb hasÀbban is csak hatot ä bekarikÀzÀs je-
l´lte. A harmadik àversszak-oszlopÊ az 1, x, 2 mechanikus ism¢telget¢se egymÀs alatt,
13+1-szer. V¢g¡l a negyedik ugyanez, Àm ebben a bekarikÀzÀsok kiadtÀk ä noha per-
sze nem egy hasÀbban, tehÀt ànyer¢sÊ n¢lk¡l ä a 13+1 talÀlatot. (Ez megfelelû ́ sszegü
kollektÁv totÂjÀt¢k eset¢ben v¢g¡l is telitalÀlat!)

A totÂvers versk¢pzû sziszt¢mÀja nem Àll messze a sakkversek elv¢tûl: mint jÀt¢k-
versek rokonulnak. A cÁm d´ntû versk¢pzû elem, d´ntûbb a szokÀsosnÀl is. Ellent¢tben
a vers javÀval, a cÁm hagyomÀnyos nyelven fogalmazÂdott, s a POSZTUMUSZ JçT°K-

SZELV°NY  jelzûs szerkezet metaforikÀja el¢g egyszerü is. Az ¢let, àmint fogadÀsÊ, csak
utÂlag, àlejÀtszÀsaÊ utÀn nyeri el ¢rtelm¢t (amikor a tÀvozÂt fogadja Valaki-Valami);
de akkor biztosan elnyeri. JÀt¢k az eg¢sz ä de a posztumusz jelzû k¢rlelhetetlen¡l figyel-
meztet az elmÃlÀsra, a halÀlutÀnisÀgra.

Tandori n¢gy ́ sszef¡ggû, tradicionÀlis sz´vegdarabkÀt is megûrz´tt az irodalmi ¢r-
telemben nem konvencionÀlis àsz´vegÊ, a tipphasÀbok f´l´tt. Ezzel volt k¢nytelen ä
mÀr a versen bel¡l ä segÁteni az 1-x-2 hÀlÂjÀnak kibogozÀsÀt, illetve nyelvv¢ valÂ
visszabogozÀsÀt. Ezek a fragmentumok a àszelv¢nyÊ n¢lk¡l maguk is bogozhatatlanok
lenn¢nek. N¢zz¡k mÀrmost a müvet, mely eredetileg csak k¢t szomsz¢dos k´nyvol-
dalon f¢rt el:

POSZTUMUSZ JçT°KSZELV°NY



Hat kis gyertya: a tippszelv¢ny k¢pp¢ avatÀsa, metaforizÀlÀsa. Le¢g: odavan a nyer¢s
es¢lye, àle¢gÊ a totÂzÂ (mert a szelv¢ny elsû fele totÂgyilkos àm¢rkûz¢sekrûlÊ tudÂsÁt,
¢s akkor mÀr hiÀba a mÀsodik àr¢szÊ Àtlagos papÁrformaszerüs¢ge). Innen n¢zve az
elûbbi hat hasÀb t¢nyleg hat àgyertyaÊ. De az ´r´k vilÀgossÀg: kikezdhetetlen k¢prend,
az 1, x, 2 àmatematikÀjaÊ. Az à´r´k vilÀgossÀgÊ, az ¡dv´z¡l¢s (=àjÂ tippel¢sÊ, ànyer¢sÊ)
´sszekapcsolÀsa a sportfogadÀssal: szents¢gt´rû mÂka. çm hÀtha csak a àgyertyÀkÊ-kal
van ´sszef¡gg¢sben az à´r´k vilÀgossÀgÊ mint f¢ny? °s: f¢nyeskedik: valahol megvan
az, ami a mi szelv¢ny¡nkben nincs meg...

Ez a vers tehÀt cÁmbûl, n¢gysorosk¢nt (àHat kis gyertya / le¢g / de az ´r´k vilÀgossÀg /
f¢nyeskedikÊ) is olvashatÂ, egymÀstÂl elmozdÁtott fragmentumokbÂl ¢s n¢gy k¡l´nf¢le
szÀm- ¢s betü-, azaz jelhasÀbbÂl Àll. ¹nmagÀban egyik sem elegendû ahhoz, hogy iro-
dalmi alapterm¢szetü (¢s k¢pzûmüv¢szeti ¢lm¢nnyel is megtoldott) eszt¢tikumot,
verslÀtvÀnyt hozzon l¢tre. BÀrmely k¢t elem egy¡ttese ¢rtelmetlen volna, s meg is
fosztanÀ a müvet jellegzetess¢g¢tûl: a mozgÀstÂl, a zaklatÂ-izgatÂ bensû dinamikÀtÂl
(a sz´vegdarabkÀk egymÀs utÀn, de messzire szakÁtva is appercipiÀlhatÂk; a àf¢nyes-
ked¢sÊ cikcakkban t´rt¢nik stb.). A hÀrom versk¢pzû elem csakis egymÀsra vonatkoz-
tatva, egyszerre sz´vegk¢nt ¢s k¢pk¢nt, egyszerre t¢rben ¢s idûben szeml¢lve p´ck´l
meg azzal a fricskÀval, amely lelk¡nk cs¡csk¢ben vÀratlanul erûs szorongÀst, sz¢ps¢ges
fÀjdalmat, riadt tanÀcstalansÀgot kelt. çtjÀr a kosztolÀnyis àAkarsz-e jÀtszani halÀlt?Ê ¢l-
m¢nye.

Mint lÀttuk, Tandori a nyelvet, e jelrendszereg¢szet nem hajÁtotta ki eszk´ztÀrÀbÂl.
Elvett belûle, hogy hozzÀtehessen. A k´ltû kitünû ¢rtûje, Fogarassy MiklÂs Ágy Árt e
megoldÀs kapcsÀn: àA sz´vegszerkezet mozgÀsÀban, metanyelvi elemekbûl formÀlÂdÂ struktÃ-
rÀk ¢pÁt¢s¢ben mindenk¢ppen megmutatkozik egy ÏlogisztikusÎ ¢szjÀrÀs. K¡l´n´sen az EGY TA-

LçLT TçRGY MEGTISZTíTçSA cÁmü k´tet verseiben jelentkezik ¢lesen ez a k¢szs¢g, de talÀn nem
t¢ved¡nk, amikor a zÀrt szonettformÀnak, mint lejÀtszÀsmÂdnak a gazdag variÀciÂit ¢s Àlta-
lÀban a jÀt¢kformÀknak (sakk, kÀrtyajÀt¢kok) a müvekben valÂ gyakori szerepeltet¢s¢t is ilyen
irÀnyÃ szem¢lyes k¢szs¢g ¢s vonzalom megnyilatkozÀsÀnak Át¢lj¡k.Ê (Jelenkor, 1979/7ä8.) Fo-
garassy Tandori zÀporozÂ szonettkorszakÀra utal, amikor naponta hÃsz-harminc da-
rab is k¢sz¡lt (rÀadÀsul àidûreÊ akÀr) e müfajbÂl. De a POSZTUMUSZ JçT°KSZELV°NY

(sût: minden totÂszelv¢ny!) lecsupaszÁtott formai ¢rtelemben: szonett! 13 + 1 = 14.
K¢sz, eleve k¢sz: benne van a vilÀgban a szonettstruktÃra. Hogy a k´ltû mennyire v¢-
giggondolta a szonett matematikÀjÀt ¢s m¢rtanÀt, azt szÀmos sz´veges bizonyÁt¢kon
kÁv¡l A SZONETT cÁmü k¢pverse, versk¢plete is illusztrÀlhatja (szint¢n a TALçLT

TçRGY...-bÂl). Ez a mü vagy k¢tsoros, vagy tizenhat soros ä bÀr persze k´nnyüszerrel
lehetne tizenn¢gy is (16 ä 2 =14).

A nyelvtûl valÂ szabadulÀs mint visszav¢tel annÀl korrektebb ¢s teljesebb, min¢l in-
kÀbb a kikezdhetetlen alapelemekre korlÀtozÂdik. A betükre. AZ AMATýRS°G ELVESZ-

T°SE ciklus zÀrÂverse (RIMBAUD M°G EGYSZER çTPERGETI UJJAI K¹ZT AZ çB°C°T) elsû
sora a huszon´t betüs ànemzetk´ziÊ Àb¢c¢t adja, majd hÀromsz´g alakban fogyatkozÂ
ÀbrÀval soronk¢nt mind kevesebb szÀmÃ id¢zûjelet tesz a betük alÀ. Az utolsÂ, tizen-
harmadik sorban az ÀllandÂ, k¢toldali àfogyasztÀsÊ eredm¢nyek¢pp egyetlen macska-
k´r´m lÀthatÂ. TudvÀn, hogy a legzseniÀlisabb po¢tÀk egyike, Arthur Rimbaud eg¢-
szen ifjan f´lhagyott a k´lt¢szettel, s Ãtja valÂsÀgosan ¢s jelk¢pesen is a sivatagba ve-
zetett, nem k¡l´n´sebben neh¢z, viszont megint vÀratlanul sz¢p ¢lm¢nyt adÂ a logisz-
tikus formavers dekÂdolÀsa. A hÀromsz´galakzat megfelel a cÁm f´lid¢zte mozdulat
lÀtvÀnyÀnak, vagyis a k¢p k¢pe. AsszociÀltat a homokÂrÀra is, mintegy k´vetelve az Àbra
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mÀsik, sz¢les¡lû fel¢t, az alsÂ piramist. (°rdekes, nyilvÀn v¢letlenszerü pÀrhuzam,
hogy a Tandori rajzolta k¢p mint k´ltûi k¢p talÀlhatÂ meg Utassy JÂzsef Arthur Rim-
baud-nak ajÀnlott SZçRNYASOLTçR cÁmü verse mÀsodik szonettj¢ben: àPereg ¢s pereg
a szÀraz tenger, / fordulnak ÂrÀid zokogÂra, / mert k´nnyünek mutat minden percben / a sivatag,
e nagy homokÂra.Ê

A fogyÂ homokÂra-idû sugallatÀhoz az elfogyÂ irodalom sugallata tÀrsul. Rimbaud
mint homokra mered a tenyer¢bûl kipergû Àb¢c¢re. Csak az ism¢telhetû, csak a jel
macskak´rm´zhetû, betübûl csak betü lesz, az is egyre kevesebb. AztÀn v¢ge. A tizen-
harmadik, a szerencs¢tlen szÀmÃ, baljÂslatÃ sornÀl. A tizennegyedik elûtt. A szonett
mÀr a semmiben teljesedik ki: neml¢t¢ben.

A betütÀr mellett a szÂtÀrt is emlÁten¡nk illene, mint amiben ä akÀrcsak a szobor a
nevezetes, m¢g megfaragatlan mÀrvÀnyt´mbben ä àminden vers benne vanÊ, noha
àegy vers sincs benneÊ. Tandori nem is hagyta ki ezt az es¢lyt (A SçTçN K¹RBEMUTO-

GATJA J°ZUSNAK A VILçGOT ä a àvilÀgÊ a hegyoldalszerü lejt¢ssel egymÀs alÀ Árt, a-val
kezdûdû szÂsor, laza, kihagyÀsos szÂtÀrr¢szlet, ezernyi k¢pzettÀrsÁtÀs lehetûs¢g¢vel;
EGY SZñ ALIBIJE ä az OrszÀgh-szÂtÀr trancsÁrozÀsa, k¡l´n´s nyomat¢kkal az alibin: a)
a szavak bün¡gyekbe keveredtek; b) a szavakkal ä ¢s e bün¡gyekkel mint alkotÀs- ¢s
¢letprobl¢mÀval ä elfoglalt ember maga is àalibitÊ kell igazoljon. Persze pontosan a
szavak vagy a szavakat helyettesÁtû jelek segÁts¢g¢vel).

A logisztikus formaprobl¢ma jellegzetes müvek¢nt futÂlag emlÁts¡k m¢g meg a jÂ-
val k¢sûbbi idûkbûl az 1991-es KOPPAR K¹LDºS-t. Ebben ä mÀr nem elûsz´r ä az Àb¢c¢
hely¢t az ÁrÂg¢p klaviatÃrÀjÀnak betü- ¢s ÁrÀsjelk¢szlete, ez a àbûvÁtett Àb¢c¢Ê vette Àt.
Arra nem t¢rhet¡nk ki, hogy az ÁrÂg¢p hogyan ¢s mi¢rt lett TandorinÀl az àírÂ G¢pÊ,
a Sokat írÂ írÂ testr¢sze. A Pr¤sident electric 2012 mÀrkÀjÃ g¢pen hiÀba keress¡k a
magyar Àb¢c¢ bizonyos betüit, ez¢rt ÁrÀsk¢p¢ben eleve romlott textus csavarodik le a
hengerrûl. Az olvasÂ, a befogadÂ rekonstrukciÂs munkÀra is k¢nyszer¡l, amelynek
n¢ha nem is csak egyf¢le eredm¢nye lehet. Tandori a tudatos ¢s a v¢letlenszerü ron-
tÀsokkal, valamint a rontÀsok javÁtÀsÀval (a jav.-okkal) szint¢n a beteg nyelvi jelrend-
szer, a nem ¢p nyelvhasznÀlat gyÂgyÁtÀsÀt igyekezett elv¢gezni. RontÀssal orvosolt.

A betükihagyÀsok, szÂ´sszevonÀsok, sz¢tvÀlasztÀsok, szÂjÀt¢kok, hangzÂ- ¢s szÂcse-
r¢k, idegen szavak, f¢lre¡t¢sek stb. tucatjai hol àÂmagyarÊ, hol àn¢metalf´ldiÊ sz´veg-
k¢pzetet eredm¢nyeztek. Mi¢rt is ne? A Kop(penhÀga)par(is) k´l(n)d¡s(seldorf) egy r¢-
sze a Flandrischer Hof Hotel egy szobÀjÀban ÁrÂdott, mÀs r¢sz¢t otthonÀba: àBudapest,
kvartely Lanchid utca 23Ê cÁmezte a k´ltû. Ez az itt csak vÀzolt gondolkodÀs- ¢s eljÀrÀs-
mÂd, ÁrÀsmechanizmus a nagy nyelvi jÀt¢kok mellett, elûtt az anyanyelvhonvÀgy sokje-
lent¢sü, tipikusan literÀtori erk´lcs¢t teremti meg.

Doboss Gyula emlÁtett k´nyve a f¢lre¡t¢sek, akart ¢s akaratlan hibÀk (=nyelvi kor-
rekciÂk) k¢rd¢s¢vel nem sokat foglalkozik ä annÀl inkÀbb kit¢r erre a szerzû NYELV

°S K°P cÁmü tanulmÀnya: àN¢ha a f¢lre¡t¢sek a tudatalattibÂl hoznak f´l jelent¢seket; nem
kizÀrt, hogy helyenk¢nt ilyen k¢sztet¢sre j´nnek l¢tre. P¢ldÀul a mÀsÁr, jav., mÀris ä egy szomorÃ,
ÏsÁrÂsÎ r¢szn¢l. Ez r¢szben paranomÀziÀs jelens¢g ä de a m¢lytartalom szavÀt (sÁr) csak az olvasÂi
tudat k´zremük´d¢se teremti meg.Ê (Jelenkor, 1985/12.) Doboss, Ãgy tünik, arra mÀr nem
vet ¡gyet, hogy e f¢lre¡t¢s sz´veg´sszef¡gg¢s¢ben a mÀs Ár (= valÂjÀban nem ¢n va-
gyok, aki Árok vagy f¢lre¡t´k) k¢pzettÀrsÁtÀs is l¢nyeges.

çttekint¢s¡nk szÀmos hiÀnyÀt ¢rz¢kelve ¢s fÀjlalva most mÀr valÂban Àt kell t¢rn¡nk
az eddig csak Ág¢rgetett sakkversekre, amelyek a nyelvi jelrendszer hely¢be egy mÀ-
sikat l¢ptetnek ä noha az Ãj jelrendszer magÀbÂl a nyelvbûl fakad, ¢s k¡l´nb´zûs¢g¢-
ben is azonos vele.
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Tandori Dezsû a magÀn¢letben a jellegzetes sportmÀniÀkusok k´z¢ tartozik. Ezt a lÀt-
szÂlag szem¢lyes informÀciÂt interjÃk t´meg¢ben, valamint gombfoci- ¢s kÀrtyak´ny-
veiben nyÁltan tudatta olvasÂival, mint irodalomk¢pzû, mük¢pzû vonÀst. àFelÁrtam ma-
gamnak egy papÁrra ä fordult hozzÀ egy alkalommal Kocsis L. MihÀly riporter, akkor
sportÃjsÀgÁrÂ ä, ha k´lcs´nadnÀ a verseiben f´llelhetû sportszavakat, meg tudnÀnk t´lteni vele
egy teljes ÃjsÀgoldalt.Ê àEgyelûre fordÁtott a viszony ä felelt Tandori ä: ¢n k¢rek k´lcs´n ́ n´ktûl.
Vagy nem is k¢rek, csak veszek. Itt van p¢ldÀul KORATAVASZ  cÁmü versem [szint¢n a TALçLT

TçRGY...-ban; T. T.], amelynek sz´veg¢t szinte szÂ szerint mÀsoltam ki egy olasz bajnoki fordulÂ
´sszefoglalÂjÀbÂl.Ê Megtudhattuk a k´ltûtûl, hogy àÀltalÀban a k´z´ss¢gbe szervezett egy¢ni
sportokat kedvelem. Nem vagyok Ãgynevezett csapatjÀt¢kos tÁpus. Visszat¢rû Àlmom egy kilences
1500-as olimpiai d´ntû, melyben egy bolyban futok a t´bbiekkel... Szeretem, ha a v¢g¢n dûl el a
k¡zdelem, ha egy verseny soklehetûs¢gesÊ. (N¢psport, 1977. Àprilis 2.)

A sakk egy¢ni sport. A k¡zdelem ÀltalÀban a v¢gjÀt¢kban dûl el. Tandori üzte is ezt
a magasrendü, àlogisztikus term¢szetüÊ ¢s müv¢szetnek is tartott szellemi sportot:
àSakkoztam. Negyedik tÀblÀs jÀt¢kos voltam az iskolÀban Csom IstvÀn m´g´tt ä mes¢lte a k¢r-
dezû NÀdor TamÀsnak. ä N¢gy¡nk k´z¡l aztÀn csak û lett igazi, sût nagy sakkozÂ.Ê (Magyar
IfjÃsÀg, 1981/31.) SzerteÀgazÂ müfordÁtÂi ¢letmüv¢ben akadnak sakktÀrgyÃ k´nyvek
¢s cikkek is. MagÀnbesz¢lget¢sekben szÁvesen veti be a sakkozÂk jelmondatÀt: Gens
una sumus, Egy csalÀd vagyunk, az irodalmat müvelûk c¢h¢re ¢rtve.

A sakkra egy-egy hasonlat, utalÀs erej¢ig ki-kit¢r sok k´nyv¢ben, k´ltem¢ny¢ben.
íme egy besz¢des szemelv¢ny A MENNYEZET °S A PADLñ k´tet EGYEBEK  cÁmü vers¢nek
b) t¢tel¢bûl: àAhogy egy-k¢t dolgot eln¢zek, / van egy bizonyos T. S. Eliot, / akihez rem¢lhetûleg
Ãgy viszonyulok, / ha jÂl ki¢pÁtem a centrumot, / mint bizonyos B. F.-hez egy bizonyos Max Euwe.
/ Azaz: ¢pp fordÁtva. LÀtja, milyen keserves / mesters¢g ez az eny¢m is; / mire a gondolat eljut
rÁm¢ig, / az olvasÂk r¢ges-r¢g elfelejtik / a hajdani vilÀgbajnok nev¢t. / °s mondanak egyszerü
euv¢t.Ê

Tandori els¡ti a nev¢t ä euv¢t (ajv¢...) kÁnrÁmet, a gondolatrÁmek esendû k¢pvisele-
t¢ben. A r¢szlet nem kevesebbrûl vall, mint hogy sakkvilÀgbajnok (Max Euwe, a XX.
szÀzad elsû harmadÀnak jeles matadora) ¢s sakkvilÀgbajnok (B. F., Bobby Fischer, ta-
lÀn minden idûk legtalentumosabb sakkozÂja) k´z´tt k¡l´nbs¢g van ä bÀr mindkettû
vilÀgbajnok. °s Eliot is, T. D. is k´ltû... A fÀjdalmasan finom ´nirÂnia legf´ljebb azzal
nem szÀmolhatott, hogy Fischer, a sakkozÀs Rimbaud-ja, 1992-ben Ãjra sakkasztal-
hoz ¡l.

A centrumki¢pÁt¢s mÀr sakkmüszÂ. A pozÁciÂs harc sorsd´ntû eleme. Müszavak isme-
ret¢re ugyan nincs sz¡ks¢g a hÀrom sakkvers dekÂdolÀsÀhoz, azt azonban tudnia kell
az olvasÂnak, hogy a versenyszerü sakkjÀt¢kban a hatvann¢gy fekete ¢s feh¢r mezû
jel´l¢s¢re egyszerü betü- ¢s szÀmsor-kombinÀciÂ szolgÀl. A n¢gyzetek ment¢n a-tÂl
h-ig, illetve 1-tûl 8-ig futÂ jel´l¢s minden mezût egy¢rtelmüen meghatÀroz: ez az a1,
az a c4, amaz a h7, ¢s Ágy tovÀbb. A n¢gyzetek betüjelei kisbetük.

Nagybetüs àmonogrammalÊ, n¢vr´vidÁt¢ssel rendelkeznek a tisztek: az a nyolc-nyolc
figura, amelyeket a vilÀgos, illetve a s´t¢t bÀbokat vezetû jÀt¢kos a tÀbla hozzÀ legk´-
zelebb esû sorÀban (az 1-es, illetve 8-as sorban) meghatÀrozott rend szerint f´lÀllÁt. A
hÀrom vershez ä r¢szletez¢s helyett ä csak annyit kell megjegyezn¡nk, hogy a H je-
lent¢se huszÀr, h¢tk´znapibb nev¢n lÂ. Ezzel a figurÀval tehetj¡k a jellegzetes ä rejtv¢-
nyekben is sokszor kulcsfontossÀgÃ ä L alakÃ (hÀrom + egy mezût ÀtfogÂ) àlÂl¢p¢stÊ.
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A figurÀk ¢s a mezûk egy¡ttes jel´l¢s¢vel leÁrhatÂ, melyik bÀbu ¢pp melyik n¢gy-
zeten Àll. A versenyszerü sakkjÀt¢kban a k¢t f¢lnek a jÀtszma sorÀn k´telezû is ezen a
mÂdon regisztrÀlni a l¢p¢seket. Hc3 p¢ldÀul azt jelenti, hogy a(z egyik) huszÀr a c3-as
mezûn foglal helyet. A hÀrom sakkvers szempontjÀbÂl f´l´sleges, hogy tovÀbbi jÀt¢k-
szabÀlyokkal ¢s az ÁrÀsmÂd rejtelmeivel untassuk az esetleg jÀratlan s m¢g inkÀbb az
esetleg jÀrtas olvasÂt. Annyit m¢g: a tisztek elûtt mindk¢t oldalon f´lsorakoztatott
nyolc-nyolc gyalognak (egyszerübben: parasztnak) nincs betüjele. Ha tetszik: nincs ne-
ve. Ezt a figurÀt a helye el¢gs¢gesen meghatÀrozza.

Tandori sakkversei hagyomÀnyosan strukturÀlt cÁmbûl ¢s helyzetet (vagy helyzet-
vÀltozÀst) jel´lû specifikus informÀciÂbÂl tevûdnek ´ssze (vagyis k¢t elembûl: a vers-
testen bel¡l nincs sz´veges elem, mint volt a totÂversben). E k¢t egys¢gbûl szervezett
ÀkombÀkomokat kell az olvasÂnak ä n¢zûnek? szeml¢lûnek? jÀt¢kosnak? ä kisilabizÀl-
nia. AkÀr tud sakkozni, akÀr nem. A àsakkÁrÀsÊ kisbetüinek, nagybetüinek, szÀmainak,
hiÀnyzÂ betüinek (morf¢mÀinak ¢s z¢rÂmorf¢mÀinak) r´vid bemutatÀsÀbÂl kider¡l-
hetett, hogy viszonylag kev¢s variÀciÂt biztosÁtÂ jelrendszerrel van dolgunk, amely
ugyan a besz¢lt ¢s Árott nyelvnek is alapjÀul szolgÀlÂ betük (kiejt¢sben majd: hangok)
egy r¢sz¢t, valamint kettû hÁjÀn az egyjegyü szÀmokat k´lcs´nzi, Àm nem a nyelv nyelve.
SajÀtszerü metanyelv. Jelrendszer, amely alkalomszerüen az irodalom hagyomÀnyos
nyelve, a nyelv hely¢be iktatÂdik.

L¢pjen elû a hÀrom vers!
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Mint a bevezetûben jelezt¡k, a hÀrom vers az EGY TALçLT TçRGY MEGTISZTíTçSA cÁmü
1973-as k´tetben hÀrom k¡l´n oldalt foglalt el. A harmadik versnek lÀtnivalÂan csak
cÁme van, àsz´vegeÊ az ¡res papÁr. (A VIGYçZZ MAGADRA, NE T¹RýDJ VELEM cÁmü,
1959 ¢s 1987 k´z´tti vÀlogatott verseket tartalmazÂ k´tet ä 1989 ä helytakar¢kossÀgbÂl
egy oldalra, egymÀs alÀ, A PUSZTA L°TIGE SZOMORöSçGA cÁmü vers tÀrsasÀgÀba zsÃ-
folta a trilÂgiÀt. A zÀrÂ mü a lap aljÀra, a lapszÀm f´l¢ ker¡lt, ¢s Ágy sajna nem fedheti
f´l ´nmaga lÀthatatlansÀgÀt, sût akÀr a 49-es lapszÀm tetszhet sz´vegnek, hiszen nem
teljesen illogikus, hogy valami szÀmokat is tartalmazÂ furcsasÀg utÀn egy szÀm k´vet-
kezz¢k versminûs¢gben. Az ¢rv¢nyes textus tehÀt mindig a TALçLT TçRGY...-ban ke-
resendû vissza; ¢s visszakeresendû, mert k¡lalakjÀhoz, borÁtÂjÀnak szÁn¢hez ¢s ÀbrÀ-
jÀhoz, ´sszk¢p¢hez, tipogrÀfiÀjÀhoz, versk´rnyezet¢hez ä a k´tettÀrgy eg¢sz hangula-
tÀhoz szervesen hozzÀtartozik e hÀrom sakkvers, ¢s megfordÁtva: e müvek ebben a
k´tetben nyert¢k el helyi ¢rt¢k¡ket.)

A sÀrga borÁtÂ hatvann¢gyn¢l t´bb, nem vilÀgos ¢s nem s´t¢t kis n¢gyzete (inkÀbb:
aprÂ kerete): sz¢tt´rdelt, amorf, tÃln´vekedett, rendezûdni akarÂ ¢s rendezûdni k¢p-
telen, fiktÁv sakktÀbla.

5

A BETLEHEMI ISTçLLñBñL EGY KIS JñSZçG KIN°Z verscÁm oly teljes ¢s telt mondat, hogy
elsû pillantÀsra mintha nem is volna sz¡ks¢ges ¡gyet vetn¡nk a hozzÀ k¢pest elt´rp¡-
lû, mind´ssze hÀrom ´sszepr¢selt jelbûl ÀllÂ verstestre: àHc3Ê. ValÂsÀgos informÀciÂ-
¢s ¢rzelemÀradatot zÃdÁt olvasÂjÀra a k´ltû, aki a cÁm szokatlan hosszÃsÀgÀval, àcÁm-
szerütlens¢g¢velÊ k¡l´n´s nyomat¢kot ad ennek a versk¢pzû elemnek.

Betlehem, illetve a betlehemi istÀllÂ ¢lre vitt emlÁt¢se term¢szetesen azonnal J¢zusra,
J¢zus sz¡let¢s¢re asszociÀltat. A konkr¢t hely neve az irodalomban s m¢g inkÀbb a
k¢pzûmüv¢szetben (¢s a filmmüv¢szetben) oly sokszor ÀbrÀzolt locust id¢zi f´l a ke-
reszt¢ny kultÃrk´r akÀr csak igen szer¢ny müvelts¢gü ismerûje elûtt. A k´zelebbrûl
meg nem hatÀrozott egy kis jÂszÀg evidenciaszerüen otthonos ebben a szeg¢nyesnek
tudott, egyszerre emberi ¢s Àllati hajl¢kban, a legmisztikusabb sz¡let¢s szÁnhely¢n. Evi-
denciaszerü, hogy valamely kis Àllat Ãgy lakozz¢k ebben az istÀllÂban, amik¢nt a temp-
lomi gipszjuhocska festett figurÀja a l¢cekbûl, nÀdbÂl, szalmÀbÂl tÀkolt-ragasztott, ka-
rÀcsonykor fenyûÀgak k´z¢ kihelyezett àbetlehembenÊ. Vagy lehet az bÀrÀnyka is: bÀ-
rÀny, Krisztus-szimbÂlum. A kis jÂszÀg kifejez¢s meghitt, leheletmeleg l¢gk´rt Àraszt.
A jelzû a kicsinys¢gre tereli a figyelmet, a jelzett szÂ alakszerüen is befoglalja a jÂsÀgot,
¢s egy¢rtelmü ¢rzelmi telÁtetts¢g¢vel, a szÂ aligha tagadhatÂ sz¢ps¢g¢vel gy´ng¢d
emÂciÂkat gerjeszt. A cÁm(mondat) v¢g¢re helyezett kin¢z ÀllÁtmÀny igek´tûs ige, s az
igek´tû irÀnyultsÀgot, tÀvlatot fejez ki ä hiszen ki-.

A verscÁmbe t´bbsz´r´s kezd¢s¢lm¢ny, kezd¢sk¢pzet koncentrÀlÂdik. A betlehemi is-
tÀllÂban t´rt¢nt sz¡let¢s, Krisztus vilÀgra j´tte a kereszt¢nys¢g eszmek´r¢ben ¢s jÂ-
r¢szt az azon tÃli vilÀgban is az idûszÀmÁtÀs fordulÂpontja. A Kr. e. utÀn ekkor kezdû-
d´tt a Kr. u. MateriÀlisabban: az i. e.-t ekkor vÀltotta fel az i. sz. A kis jÂszÀg a jelzûj¢vel
indukÀlja a majdani csepered¢st, n´veked¢st. Az ige az irÀnyultsÀggal, a benne rejlû
homÀlyos keres¢ssel, f´lm¢rû tapasztalatgyüjt¢ssel folytatÀst, valamely bizonytalan
szÀnd¢kot sugall.
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A gondot az egy hatÀrozatlan n¢velû okozza. Mi vagy ki n¢z ki a betlehemi istÀllÂbÂl?
A cÁm informÀciÂit ¢s hangulatÀt tÀrolva ¢rkez¡nk e k¢rd¢shez ä ¢s a verstesthez. S
bizony tudni kell sakkozni ahhoz, hogy àkisakkozhassukÊ a vÀlasz(oka)t. A sakkjÀt¢k-
ban nyitÂl¢p¢st vagy a gyalogok (lÀttuk: a àn¢vtelenekÊ) valamelyik¢vel lehet tenni,
vagy egyetlenegy tiszttel: a huszÀrral. Csak ez a figura ugorhatja Àt r´gvest a gyalogok
sorÀt, csak ez az egy l¢phet a n¢v n¢lk¡liek hadÀnak feje f´l´tt elûre. A vilÀgos bÀbokat
vezetû jÀt¢kosnak k¢t huszÀrja van, mindkettûnek k¢t nyitÀsalakzatra van mÂdja, ´sz-
szesen tehÀt n¢gy olyan l¢p¢s kÁnÀlkozik, amelyet nyitÂl¢p¢sk¢nt tiszttel ä a h¢tk´znapi
szÂhasznÀlatban: fûbÀbuval ä tehet¡nk meg. A Hc3 ä huszÀr a c3-as mezûre l¢p ä e
n¢gy lehets¢ges nyitÂl¢p¢s egyike, mely magÀba zÀrja, sematizÀlja a mÀsik hÀrmat is.

Most mÀr a verscÁm ¢s a verstest k´lcs´n´sen, megvilÀgÁtÂ-megvilÀgosÁtÂ ragyogÀs-
sal ¢rtelmezik egymÀst. A mü centrÀlis gondolata, egyszavas l¢nyege a nyitÀny (a nyi-
tÀs). A biztos tudÀs, hogy volt (tehÀt van) nagy horderejü indulÀspillanat.

A kezd¢s a cÁmet ¢s a hÀrom jelbûl ÀllÂ jelsor jelent¢s¢t is uralja. A nyitÀny, nyitÀs
k¢t pÀrhuzamosan futÂ, de egys¢gk¢nt ´sszef¡ggû ¢rtelmet nyer: a) J¢zus sz¡let¢se vi-
lÀgt´rt¢nelmi nyitÀny; a MegvÀltÂ ¢rkez¢se a (kereszt¢ny) emberis¢g aspektusÀbÂl
minden idûk legnagyobb horderejü esem¢nye (nem k¢ts¢ges, hogy a kezd¢spillanat-
hoz viszonyulÂ f´lfogÀsban a kereszthalÀl ´sszehasonlÁthatatlanul nagyobb sÃlya ¢s
m¢ltÂsÀga, tragikuma ¢s jelentûs¢ge f´l sem mer¡l!); b) kezdet¢t veszi egy jÀtszma,
sakkjÀtszma. A vilÀgt´rt¢nelem ¢s egy sakkparti mint m¢rhetetlen¡l tÀvol esû v¢gletek
mintÀzÂdnak egymÀsra. A kikezdhetetlen komolysÀg mÀris egy¡tt Àll a jÀt¢kkal.

A mü bravÃrja, hogy az a bizonyos kis jÂszÀg lovacska, kiscsikÂ is lehetne a valÂsÀg
sÁkjÀn, l¢v¢n a sakk huszÀrja, àlÂÊ a tÀbla sÁkjÀn. Csakhogy a nyitÂl¢p¢st e versben az
egyed¡l lehets¢ges f û b À b u teszi meg, vagyis ha a cÁmet ¢s a àsz´vegetÊ valÂban egymÀsra
vonatkoztatjuk, analÂgiÀsan ¢rtj¡k, a kis jÂszÀg maga J¢zus! PusztÀn az elsû vers is-
meret¢ben megh´kkentû az ilyen m¢rt¢kü profanizÀlÀs, amit azonban r´gt´n f´l is
old, hogy jÂszÀg szavunkat, ¢pp ¢rzelmi ¢rt¢ktelÁtetts¢ge okÀn, alkalmank¢nt gyer-
mekre is szokÀs mondani (bizonysÀgk¢nt 1971-ben MezûcsÀton, 1972-ben SzennÀn
v¢gzett sajÀt n¢prajzi gyüjt¢seim adataira is hivatkozhatn¢k). A rangot kifejezû tiszt
szÂ az esem¢ny, a l¢p¢s nagy jelentûs¢g¢re utal, ¢s kieg¢szÁt¢ssel asszociÀltathatÂ a tiszt-
s¢g, tisztess¢g, tisztasÀg szÂalakok jelent¢se is. A megemel¢s munkÀl a fûbÀbu szÂ fû- elû-
tagjÀban is. Az ¢rzelmeinket fogva tartÂ kis jÂszÀg ily mÂdon kiv¢teles l¢nny¢ avatÂdik,
vÀrakozÀsunkat, netÀn fûhajtÀsunkat is kivÀltja. Mindez a cÁmben ¢s a àsz´vegbenÊ
egyszerre t´rt¢nik meg. A cÁmbeli puritÀn, originÀlis ¢s komoly k´zl¢s ´sszefonÂdik a
titkosÁrÀsos-jÀt¢kos k´zl¢ssel, a tradicionÀlis r¢sz a nem tradicionÀlissal. Rem¢ny, bi-
zakodÀs, a folytatÀs biztos vÀrÀsa ä vagy a biztos folytatÀs vÀrÀsa ä jÀrja Àt a müvet,
melynek szakralitÀsa ugyanakkor nem vallÀsos jellegü, a krisztusi kisded jelenl¢te el-
len¢re sem. Eszt¢tikai gy´ny´rüs¢g¡nk forrÀsa a t´bbsz´r´s, finom ¢s derüs egymÀs-
bajÀtszatÀs, valamint a cÁm ¢s a àsz´vegÊ egy¡tt ¢s k¡l´n-k¡l´n is bizsergetû rejtv¢ny-
szerüs¢ge, r¢busz volta.

Ha a àbetlehemi istÀllÂbanÊ ¢s a àsakktÀblÀnÊ is n¢mik¢pp otthonosabbÀ vÀltunk a
parÀnyibb r¢szletekre ki sem t¢rû elemz¢s utÀn, akkor a mÀsodik verset mÀr egyk¢nt
k´zelÁthetj¡k a àsz´vegÊ vagy a cÁm felûl. Izgalmasabb ¢s eredetibb nyilvÀn az elûbbi.

K¢t hasÀbot, k¢t àversszakotÊ lÀtunk. írÀs ä àsakkÁrÀsÊ, k¢pÁrÀs ä Àltal j´ttek l¢tre.
DekÂdolÀsuk elûtt ¢rdemes megint DobosstÂl id¢zni: àA nyelv lineÀris eszk´z (a besz¢lt
nyelv), az ÁrÀs mindig is rendelkezett a t¢rbelis¢g lehetûs¢geivel. Tandori mÀr a lineÀris ÁrÀsban
is t¢rbeliesÁt ä az ¢rtelmez¢si szinkronlehetûs¢gek hangsÃlyozÀsÀval. A papÁr sÁkjÀn nÀla nemcsak
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lineÀrisan rendezûdnek az ÁrÀsjegyek, Àm ¡gyel, hogy az¢rt a jelsor ¢rtelmes legyen. Azaz ä a
modern sz´vegelm¢let szerint ä Tandorinak minden müve sz´veg, tudniillik (Petûfi S. JÀnos
meghatÀrozÀsa): term¢szetes nyelvi elemek konfigurÀciÂjak¢nt minimÀlisan k´zvetett ¢rtelemmel
avagy korrelÀtummal rendelkezik! Ha ez a fajta korrelÀtum vagy ¢rtelem a befogadÂ Àltal belÀt-
hatÂ ä k´z´ns¢gesen is Ï¢rtelmesÎ mürûl szokÀs besz¢lni. Ha ez a minimÀlis verbÀlis-gondolati
¢rtelmess¢g is hiÀnyzik, müv¢szeti ÀgazatvÀltÀssal (pl. irodalmi helyett k¢pzûmüv¢szeti dekÂru-
mokat, jegyeket keresve) ism¢t tartalmat, jelent¢st talÀlhatunk. Azaz: ha egy Tandori-k¢pzûdm¢ny
mÀr nem minûsÁthetû sz´vegnek, s Ágy irodalomnak sem, c¢lszerü k¢pzûmüv¢szetk¢nt vizsgÀlni.Ê
(Jelenkor, 1988/12.)

A TçJ K°T FIGURçVAL àszakaszainakÊ t¢rbelis¢ge alapvetû t¢nyezû. Ez a t¢rbelis¢g
egyben a mozdulatlan sz´veg Àltal imitÀlt mozdulÀs: a figura l¢p¢se(i). Az elsû oszlop
àc5 / c6 / c7 / c8HÊ n¢gy sora azt tudatja, hogy egy gyalog l¢p¢srûl l¢p¢sre, n¢gyzetrûl
n¢gyzetre halad, egyes¢vel l¢pdel a tÀblÀn, majd be¢rkezve az utolsÂ, a nyolcadik tÃl-
nani sorra, egy (eddig nem emlÁtett) sakk-alapszabÀly szerint Àtadja ´nmagÀt ¢s ´n-
maga hely¢t egy tisztnek. Ebben az esetben, mint a H betübûl lÀtjuk, egy huszÀrnak.
S ezzel egy vilÀg omlik ´ssze benn¡nk.

A gyalog-tiszt csere a sakkjÀt¢kban nagy nyeres¢gnek szokott szÀmÁtani: a jÀt¢kos
erûs´dik ÀltalÀban. A pÀr betünyi-szÀmnyi minimÀlis jelsor azonban nem kevesebbet
r´gzÁt (a BETLEHEMI ISTçLLñ... kontextusÀban), mint hogy az elûzû vers H-ja (=Meg-
vÀltÂja) nem a sz¡letett krisztusi ember, J¢zus, hanem csupÀn egy lehangolÂn, lomhÀn
bek´vetkezett ÀtvÀltozÀs kreatÃrÀja. Nem az, aki. Egy gyalogbÂl, egy àn¢vtelenbûlÊ àl¢-
nyeg¡lt ÀtÊ. Mivel egyelûre a trilÂgia k´zep¢n tartunk, ez tÀn nem is olyan v¢szes, mert
Krisztus embers¢g¢nek jelek¢nt is f´lfoghatÂ: a àc8HÊ sorban egyszerre lÀttatik a n¢v-
telen-jeltelen, a gyalog, akinek csak helye van, ¢s a tiszt, a fûbÀbu, aki a csere pillana-
tÀban l¢nyeg szerint azonos azzal, akivel cser¢l, akit f´lvÀlt. Az idû villanÀsnyi t´red¢-
k¢ig egyszerre, egy¡tt birtokoljÀk ugyanazt a mezût, helyet. EgymÀs-´nmagukba ol-
vadnak.

A verst¢r mÀsik figurÀja, oszlopa majdnem teljesen sz¢tfoszlatja ezeket az illuzÂri-
kus elk¢pzel¢seket. Ez a mÀsodik a robusztusabb àszakaszÊ. Mindig nagybetüvel kez-
dûdik, h¢t sorbÂl, huszonegy jegybûl Àll. RÀnehezedik az elûtte levûre, a t´r¢kenyebb-
re ä de ingatagsÀggal is idegesÁt (a vÀltÀst ¢rz¢keltetendû az elûzû oszlop talpa lentebb
van, a versk¢pbûl hiÀnyzik a szilÀrdsÀg, bizonytalan a statikum). MÁg a àHc3Ê ¢s a àc5 /
c6Ê stb. is t´k¢letesen ¢rtelmes, k´vethetû ¢s okszerü l¢p¢s, illetve l¢p¢ssor volt, ebben
semmi rÀciÂt nem tudunk f´lfedezni. A gyalogbÂl tisztt¢ ä huszÀrrÀ ä vÀltott fûbÀbu
magÀnyos figurak¢nt sz´kd¢csel a tÀblÀn. Nevets¢ges ¢s c¢ltalan ez az ´sszevissza,
egyed¡l ¢s ´nmagÀ¢rt valÂ lÂugrÀlÀs. HiÀnyzik belûle a jÀt¢k ¢rtelme, a jÀt¢keg¢sz,
amit az elsû vers a nyitÂl¢p¢sben m¢g maximÀlisan hordozott. A sorvadÀs e mÀsodik
vers elsû egys¢g¢ben, àszakaszÀbanÊ vette kezdet¢t, a figurÀk ´sszess¢g¢t a magÀnyos
vÀndorra redukÀlva. A fogyatkozÀs a harmadik versben mÀr megsemmisÁt¢s, totÀlis
neml¢t lesz.

Az ¢rtelmetlens¢g ¢s nevets¢gess¢g m¢g nyilvÀnvalÂbb, ha e lÀtszÂlag a szemnek
szÂlÂ, t¢rbeli k´ltem¢nyt akusztikusan fogjuk f´l: hangosan olvassuk, àelszavaljukÊ.
Meg kellett ezt tenn¡nk a àHc3Ê-mal is, amely hangosan kimondva t´m´r egyetemes
k¢pletnek hatott (¢s leÁrva is valami E = mc2-szerü vilÀgt´rv¢nynek). A hÀ / c¢ / hÀrom-
nak az erûteljes alliterÀciÂ dominanciÀja injektÀlt versjelleget. A TçJ K°T FIGURçVAL

elsû figurÀjÀt is a sorkezdetek alliterÀciÂs monotÂniÀja viszi elûre, a szÀmok emelkedû
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egymÀsutÀnjÀnak sajÀtos rÁmel¢s¢tûl tÀmogatva: c¢ ́ t / c¢ hat stb. A mÀsodik figura viszont
hangtestbe k´lt´ztetve valÂsÀgos nevetûÀriÀra fakad. HÀhÀhat / hÀg¢n¢gy / hÀefhat / hÀ-
hÀh¢t / hÀg¢´t / hÀehat / hÀd¢nyolc ä olvashatjuk fennhangon. Az ÀllandÂ hÀ-s kezd¢shez
uralkodÂ jelleggel a hÀ-, ha-, h¢- szÂtag (àszÂÊ-t´red¢k) kapcsolÂdik. A hahÀzÀs, hehe-
r¢sz¢s, heheg¢s szomorÃan kajÀn dallamÀban minimÀlis verbÀlis-gondolati ¢rv¢nyes-
s¢gk¢nt ott van a felt¢teless¢g, a ha, a -hat, -het felt¢teles mÂdja is. A huszÀr, a H ä hatÀ-
rozzuk meg most hûs¡nkk¢nt ä ÃtjÀnak semmi ¢rtelme. A leÁrt l¢p¢sek ugyan megfe-
lelnek a sakkban lehets¢geseknek, Àm f´ltünû, hogy a mÀsodik àversszakÊ l¢p¢ssorÀ-
nak kezdete mÀr el is mozdult az elsû àversszakÊ l¢p¢ssorÀnak v¢g¢tûl.

Az elsû figura àf´lfel¢Ê nyitott: elûzm¢nyekkel rendelkezik, rendelkezhet; c4, c3,
c2 elûzm¢nyn¢l nem t´bbel. A mÀsodik figura àlefel¢Ê nyitott: tetsz¢s szerint folytat-
hatÂ, v¢gtelen szÀmÃ, bÀr ism¢tlûdû l¢p¢sekkel. Tandori ezt a lezÀr ä kinyit Àtfordu-
lÀsk¢pletet mÀs nem tradicionÀlis vers¢ben is alkalmazta. A TALçLT TçRGY...-ban a
megint csak nagyon hosszÃ HALOTTAS URNA K°T FºLE E. E. CUMMINGS MAGçNGYþJ-

TEM°NY°BýL  cÁm alatt k¢t àf¡lÊ, k¢t (n´vekvû, illetve fogyÂ Holdat is id¢zû) sarlÂ Àllt.
K¢t nyitÂjell¢ lett zÀrÂjel mint tengely, centrum:

)
(

Hogy ez a k¢t àf¡lÊ mik¢nt nyitja ki, amit àbezÀrÊ, k´zrefog: a halottas urnÀt, benne
valakinek a legl¢nyeg¢vel, maradvÀnyÀval, a porh¡vely mementÂs pulvisÀval (mÀr ha
egyÀltalÀn van benne valami), s hogy ennek mi k´ze e. e. cummingshoz, azt k¢nyte-
lenek vagyunk hely hiÀnyÀban az olvasÂ immÀr rem¢lhetûleg Tandori edzette k¢p-
k¢pzelet¢re bÁzni.

A TçJ K°T FIGURçVAL cÁm rÁmel A BETLEHEMI ISTçLLñBñL EGY KIS JñSZçG KIN°Z

cÁmmondatÀra. UtÂbbi t¢nyleg mondatk¢nt ¢rt¢kelhetû, az elûbbi szeg¢nyesebb, noha
voltak¢pp teljes k´zl¢s. A betlehemi istÀllÂ konkr¢t (¢s konkr¢t jelent¢sü) locusÀt az
elvont ¢s be nem hatÀrolt tÀj helymegjel´l¢s foglalta el. KitÀgult ezzel a verst¢r s vele
a vershÀrmas ¢rtelmez¢si k´re. A szÂ ä tÀj ä n¢mik¢pp beugratÂs mÂdon k´zelebb visz
a term¢szethez; ezt majd a harmadik darab fogja kamatoztatni. Az egy kis jÂszÀgot k¢t
figura vÀltotta f´l (ha az egyet szÀmn¢vi ¢rtelemben is megfontoljuk). A figura szÂ el-
mozdÁt az ¢lûtûl (jÂszÀg!). TeÀtrÀlisan elût¢rbe tolja a megjÀtszottat, csinÀltat, s egyben
erûsen tudatosÁtja a figurÀkkal jÀtszott jÀt¢kot, a sakkot. A jÂszÀg pozitÁv ¢rt¢ktartal-
mÀban a lehetûs¢g l¢legzett ä a figura semlegess¢g¢ben az ´nmagÀval valÂ azonossÀg
hiÀnya fagyott holttÀ. TÀj ¢s figura: sokkal kev¢sb¢ ´sszeillû, ´sszekÁvÀnkozÂ szavak,
mint amilyenek az elsû verscÁm rokonulÂ szavai.

¹sszegezve: a trilÂgia mÀsodik vers¢ben megrend¡l, elveszni lÀtszik a nyitÀnyba, a
kezd¢sbe, a megvÀltÀsba vetett optimista hit¡nk. Az elsû darabot a sakk-kal semmif¢le
kapcsolatban nem levû sz¢p ¢s jelent¢sdÃs cÁm f´l¢nye, ¢s a sakk(jÀt¢k) kezd¢s¢re utalÂ
hÀrom szer¢ny betü alÀrendelts¢ge hatÀrozta meg, ÀllÁtotta az eleven ¢let oldalÀra. A
mÀsodik darabban a cÁm ¢s a verstest legalÀbbis azonos sÃlyÃak, sût a cÁm tizen´t, a
àsz´vegÊ harminc jegybûl (nem egyazon jelrendszer jegyeibûl) Àll. A cÁmbe: az ¢letbe
benyomul a (sakk) jÀt¢k. E k´z¢psû t¢telben a leghangosabb ä hangokkÀ alakÁthatÂ ä a
komikus elem.

A harmadik vers: A GYALOG L°P°S°NEK JEL¹LHETETLENS°GE OSZTATLAN MEZýN.

Ahogy mÀr a mÀsodik cÁmben sem volt, Ãgy ebben sincs igei, ÀllÁtmÀnyi r¢sz. A kezdet
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dinamizmusa (kin¢z) eltünt. Most mÀr egy¢rtelmüen gyalogrÂl esik szÂ. A H-t, Hûs¡n-
ket puszta t¢vk¢pzetnek kell minûsÁten¡nk. Az is, hiszen monumentÀlis nyitÂl¢p¢st
Ág¢rt, azutÀn f´lfedte ´nazonossÀg-hiÀnyÀt ¢s tehetetlenked¢s¢t. HarmadjÀra, befeje-
z¢s¡l ¢s v¢g¢rv¢nyesen: mÀr nincs, talÀn soha nem is volt.

A betlehemi istÀllÂra ¢s a tÀjra harmadik locusk¢nt az osztatlan mezû k´vetkezik. A (k´-
z¢p)pontszerü Betlehem, a kiterjedt ¢s behatÀrolatlan tÀj utÀn ez a m¢g megfogha-
tatlanabb, de egyben keretes l¢tt¢r. TÀj ¢s mezû r¢szint szinonimÀk, Àm ez mÀr aligha
a term¢szet mezeje (àr¢tÊ): ez sokkal inkÀbb a sakktÀbla egy n¢gyzete, szaknyelven:
mezû. A àbetlehemesÊ cÁm eleven ¢lettelis¢g¢vel szemben mÀr e tagadÂ, halott cÁm
kontradikciÂja Àll. A tÀj ¢s a t´bbf¢lek¢pp ¢rtelmezhetû figura Àtt¢tel¢vel jutottunk idÀ-
ig. De meddig is?! Tandori tovÀbb jÀtszik vel¡nk: a gyalog az egyszerü, h¢tk´znapi
ember is lehet(ne), a mezû meg csak mezû. A hat (h¢t) szÂtagos, hivalkodÂan szakszerü
jel´lhetetlens¢g(e) szÂ azonban arra int: a sakk, a jÀtszma, a v¢gjÀt¢k vette Àt a fûszerepet.
Vagyis a gyalog: bÀbu, ¢s az àosztatlanÊ mezû olyan àtÀblaÊ, amelyen nincsenek
n¢gyzetek. Mivel a gyalog l¢tez¢s¢nek, ottÀlltÀnak t¢ny¢t csak a helye jel´lheti ä n¢v
hÁjÀn ä, a hely jel´lhetûs¢g¢nek megszünt¢vel a gyalog jel´lhetû, lÀthatÂ l¢te s Ágy û
maga is megszünik. Az osztatlan sakktÀblÀt mint egyetlen n¢gyzetbûl, mezûbûl ÀllÂ
àsakktÀblÀtÊ kell f´lfognunk. Az esetleges ¢s egyetlen a1 helyjel´l¢stûl el kell tekinte-
n¡nk, olyannyira abszurdum, ¢rtelmetlens¢g.

A cÁm alatt tÀtongÂ ¡res oldal let´rli, els´pri azt a rem¢nyt, semmiss¢ teszi azt a
jÀtszmÀt, amely oly grandiÂzus nyitÀnnyal ́ rvendeztetett mind´ssze k¢t lappal korÀb-
ban. Tandori h¢tm¢rf´ldes k´ltûi l¢p¢sekkel szÀguld v¢gig a hÀromfelvonÀsos drÀ-
mÀn: az emberi nem rem¢nyeinek t´rt¢net¢n. Az ¡res lap, a sokszor kiprÂbÀlt, n¢ha
bevÀlt avantgÀrd ä vagy posztmodern ä megoldÀs a sorozat n¢lk¡l´zhetetlen r¢szek¢nt
mük´dik. A GYALOG... cÁmhez csak ez a àsz´vegÊ(hiÀny) rendelhetû. Itt nem az ÂriÀs-
cÁm n´vi tÃl a verstestet, hanem a verstest, az ¡ress¢g negligÀlja (= teszi teljess¢) a
cÁmet. A hiÀtus, illûen a trilÂgia ironikus-tragikomikus-jÀt¢kos szÁnezet¢hez, mulatsÀ-
gos is, mint fricska, mint a nyomtatott irodalom kigÃnyolÀsa.

BÀr a hÀrom sakkversbûl a sakkozni tudÂ szÀmÀra nem hiÀnyzik a àminimÀlis kor-
relÀtumÊ, a hÀrom mü k¢pzûmüv¢szeti alkotÀsk¢nt is hathat a kÁv¡lÀllÂra. Az elsû el¢g-
g¢ csenev¢sz: àHc3Ê. K¢t magasabb jegyalakzat szorosan k´zrevesz egy kisebbet ebben
a àSzentcsalÀdbanÊ. A mÀsodik mü jellegzetesen k¢pzûmüv¢szeti (is), festû vagy szob-
rÀsz adhatta volna a cÁm¢t. A k¢t hasÀb nyilvÀnvalÂan a kisebb ¢s a nagyobb bÀbu, a
gyalog ¢s a huszÀr elvont ÀbrÀja, szobra. MÁg a àHc3Ê azzal keltett feltün¢st, hogy sze-
r¢nyen csak minimÀlis teret t´lt´tt ki, a k¢t figura erûteljesen nyomakszik a papÁrlapra.
A àHc3Ê tengelyes ä l¢nyegi ä szimmetriÀja itt mÀr aszimmetria. A harmadik mü, az
¡res lap a kit´ltetlen t¢rben a ä metaforikusan ä egyszerre legszimmetrikusabb ¢s leg-
aszimmetrikusabb hiÀnylÀtvÀny. A k¢pek k¢pe; ¡ress¢g¢vel az.

A k´ltû T¹RED°K...-k´tet¢nek, illetve eg¢sz munkÀssÀgÀnak r¢szint becketti ihlet¢-
s¢rûl gyakorta ¢rtekezett a kritika. K¢zenfekvû, hogy bÀr A JçTSZMA V°GE (mÀsik k´z-
keletü cÁm¢n a V°GJçT°K) nem a sakkbÂl vette tÀrgyÀt, Àm ´sszef¡gg azzal, s Tandori
nyilvÀn szÀmolt ezzel az ÀthallÀssal. A hÀrom sakkversnek m¢gis csak annyi k´ze van
a Beckett-szÁnmüh´z, hogy benn¡k Tandori Dezsû a rÀ szinte mindig jellemzû formai
eleganciÀval, elementÀris szellemess¢ggel, fÀjdalmas humÀnummal ́ tv´zte a kezdet¢tûl
bemutatott nagy jÀtszma csûdj¢t, az eltün¢st, az ¢rtelmetlens¢get, a v¢get.

NÀla minden, mindig, egy¡tt sÀr, ¢s v¢r, ¢s jÀt¢k.
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Czilczer Olga

EGY TESTT°, L°LEKK°

Agg kez¢vel int, hajoljak f¡l¢hez, mely mint egy
sz¢kesegyhÀz ajtaja mise utÀn. Cser¢lj¡k ki ¢p szer-
veinket. Kitotyog az utolsÂ templomjÀrÂ. ImÀk
Àmenjeit morzsolgatjÀk hangtalan ujjak. Csakugyan.
A bal felem b¢na, a bal lÀbam, inaim nem engedel-
meskednek. J¢gmadaram v¢rbe mÀrtott szÀrnyai
hasztalan verdesnek elûttem, nem jutnak el a bal f¢l
deltÀjÀig, hol ä m¢g ¢lek! ä k¢klik szÁvem.

De hisz tÁz ¢ve mÀr, hogy szeretûm f´lkelt mellû-
lem. Velem maga... sÃgok a m¢g ¢p f¡lbe. Erre û egy
ifjÃ erej¢vel magÀhoz von. Mint valami kÂrÂt, t¢pi ki
lankadtabb kezem, f¢l t¡dûm.

TÁz ¢vvel ifjabb ¢nem a sarokban Àll. Szerelmi
´sszecsapÀsunkat n¢zi. ¹rvend. SajnÀlkozik a veszte-
s¢gen, a cafat hÃson, melyet bordÀk rÀcsoztak, pill¢-
rek tartottak fogva idÀig.

LENGýHINTA

 
A kulcs csak egyet fordul a zÀrban. Valaki megelû-

z´tt. Ez itt J kigombolhatÂ mellkasa. ý az, maga, aki
mint a fogason cs¡ngû kabÀt, vÀr ä miÂta? ä a sarok-
ban.

Izmainak kever¢kszÀlÀt egy molypille ker¡lgeti.
Hessintek, mindketten elr´ppennek.

Egy fa ÀgÀra erûsÁtve, oda-vissza szÀllnak az ¢vek.
A hintÀt ¢n l´k´m. Mi baj van mÀr megint? °lj n¢l-
k¡lem, te akartad. De lÀtom, ha nem kezdek el he-
lyette l¢legezni, v¢gk¢pp ´sszeroskad. Pattan a perc-
mutatÂ. A cs¡ngû vÀllakat, megereszkedett t¢rdeket
a leng¢ssel vÀltozÂ sz´gben a hirtelen tÀmadÂ csendes
esû sugarai veszik c¢lba. ögy lÀtszik, mÀr ez a lakÀs
sem biztonsÀgos.

BezÀrom, kettûre fordÁtom. Ne lÀssa arra illet¢kte-
len a mÀj, a szÁv lassÃ ¢led¢s¢t, a rekesz nyitÂtÀncÀt.
Meddig bÁrom szusszal, meddig az Àg kitartÀsa.
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M¢hes KÀroly

°S A TE LELKEDDEL

(Szerettem volna, ha Ãgy van)
BolondsÀg, semmit sem lehet elûre tudni.
Gyorsan lerÃgtam a cipûmet, ¢s szaladtam a konyhÀba. Nem is csalÂdtam, Gyula bÀcsi
k´t¢nyben ¢s szivarral fogadott:

ä MÀr rotyog! JÂf¢le bÀrÀnypaprikÀs. De nem moccanhatok, nagyanyÀd ¢s anyÀd
h¢jak¢nt k´r´znek a lÀbas f´l´tt, lesik, mikor tÃrhatnak bele. AbbÂl nem esznek! Majd
ha k¢sz lesz.

BÀrÀnypaprikÀs!
Agnus Dei! °pp bevÀlasztottak az ¢nekkarba, nehezen ment. MaximiliÀn atya elvi

kifogÀst emelt: nem jÀrok gyÂnni. De mikor nem bün´z´k! Mindenki bün´s, mondta
az atya, m¢g û maga is. Azt elhiszem, csÃszott ki a szÀmon; f¢l ¢vet tolÂdott emiatt az
¢nekkar.

Gyula bÀcsi ritkÀn j´n; mi ritkÀn esz¡nk bÀrÀnypaprikÀst. °n imÀdom. AnyÀm sze-
rint cafrangos, nagyanyÀm szerint b¡d´s. Mindkettûj¡k szerint zsÁros, hogy m¢g a
kutya is elcsapnÀ a gyomrÀt. Gyula bÀcsi ritkÀn j´n, û a term¢szet gyermeke; kint ¢l
az erdûn, fÀt vÀg ÀllÁtÂlag, amÃgy senki se tudja, mit csinÀl. Erd¢sznek nem erd¢sz,
vadÀsznak nem vadÀsz. Nyulat sose hozott. Csak bÀrÀnyt. A komÀmtÂl kaptam, dobja
mindig az asztalra, f¢lig v¢res-melegen. Koma, biggyesztgeti a szÀjÀt nagyanyÀm a hÀ-
ta m´g´tt, az ́ rd´g´n kÁv¡l nincs ennek mÀs komÀja. Az¢rt szeretik Ágy egymÀst, mert
¢destestv¢rek.

Nekem nincs testv¢rem, ez¢rt jÂ nagyra n´v´k ¢s okos leszek. Ezt apu mondta, mi-
kor hat ¢ve elvitt¢k egy kis besz¢lget¢sre, hogy tisztÀzzanak egy kellemetlen f¢lre¢rt¢st.
TalÀn nem pont ezt mondta, de anyÀm Ágy eml¢kszik. Akkor k´lt´zt¡nk vissza nagy-
anyÀmhoz. °pp hÀrom lakÀst csinÀltak az egybûl; a konyhÀt kiverekedt¡k magunk-
nak. HovÀ is lett volna Gyula bÀcsi, ha legk´zelebb beÀllÁt, ¢s nincs konyha! Lehet,
hogy elûvette volna centi v¢konyra kopott peng¢jü k¢s¢t a szatyorbÂl, ¢s felebarÀtja
ellen fordÁtja. Ajaj, Agnus Dei! Megmondta a MaximiliÀn atya, hogy jobb lesz, ha vi-
gyÀzok, mert a patkÀnyokra rÀmegy az Ãthenger. Vajon gyÂnnak az Ãthengerek?

Nekem is van egy Julius Meinl-es dobozom. Mi azÂta is, mindig ezeket hasznÀljuk.
Mert olyan masszÁvak, bÁrjÀk a strapÀt. A kincseimet tartom benne; m¢g nincs sok, de
Gyula bÀcsi szerint DÀrius is sarki kifutÂfiÃk¢nt kezdte. Ne h¡lyÁtse mÀr maga is a
gyereket, vÀg k´zbe ilyenkor anyÀm. Olyan ¢rdes mostanÀban. Az ajtÂr¢sen n¢ha be-
csÃszik egy f´lhajtott gall¢rÃ, kalapos f¢rfi, a konyhÀban teÀznak, s ez a f¢rfi ÀllÁtja,
hogy apuval hamarosan befejezik a hat ¢ve elkezdett kis besz¢lget¢st.

A meinles dobozban ott van apu f¢lÀrÃ vasÃti igazolvÀnya, az arck¢p¢n kidombo-
rodÂ pecs¢t hitelesÁti. Gyula bÀcsi nekem adta a szipkÀjÀt, van egy r¢gi fÀbÂl faragott
dobÂkockÀm, picike bûr´ndkulcsok, amiket az¢rt kaphattam meg, mert a hozzÀjuk
tartozÂ bûr´nd´k egy n¢met ÀllomÀson elvesztek; nagyanyÀm mindig f´lsÂhajt. Van
egy rossz irÀnytüm, akÀrmerre fordulok vele, mindig fel¢m mutat. °s ûrz´m a teme-
tûbûl hozott diÂt, amit semmi Àron nem akartam megmutatni a MaximiliÀn atyÀnak,
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a temetûi s¢ta sorÀn f´rmedt rÀm, m¢rt maradozok le, mit hajolgatok, mi van a ke-
zemben; v¢g¡l sz¢tfeszÁtette az ujjaimat, majd d¡h´sen azt mondta, ilyen cirkuszt
csapni egy vacak diÂ miatt!

Szent diÂ. A halottakbÂl nûtt. Gyula bÀcsi akkor is ¢ppen j´tt, s mik´zben a rÀspolyon
hÃzogatta centi v¢konyra kopott peng¢jü k¢s¢t, kinyilatkoztatott: àMadarat tollÀrÂl,
Istent szolgÀjÀrÂl.Ê

Volt m¢g egy kincsem. A telefonkagylÂ. Mert ¢n besz¢lgetek a JÂistennel! Azt ol-
vastam, hogy az imÀdkozÀs olyan, mintha egy lÀthatatlan telefonvonal tekerûzne a
JÂisten ¢s k´ztem, ¢s ý mindent hall; aki nagyon jÂ ¢s nagyon szereti ýt, az a vÀlaszt
is hallja, mert a JÂisten olyan, hogy vÀlaszol mindenkinek, aki telefonÀl neki.

A roncstelepen talÀltam ezt a madzag n¢lk¡li telefonkagylÂt; kibicsaklott rajta a lÀ-
bam, mell¢zuhantam, ott fek¡dt mellettem, csak f´l kellett vennem ¢s telefonÀlni.

Itthon senki se tud rÂla. Minden embernek vannak titkai, mondta anyÀm, mikor
a f¡rdûszobÀban rÀnyitottam, s û a megeresztett vÁzcsap sÃlyos csobogÀsa mellett sÁrt
a kÀd sz¢l¢n ¡lve. MÀr majdnem meg´lelt, mikor meggondolta magÀt, s k¢t k¢zzel
tolt ki, menjek mÀr, nem lÀtom, hogy f¡rdeni akar.

A MaximiliÀn atya, gondolom, megnyÃzna, ha elÀrulnÀm neki, mit müvelek a te-
lefonkagylÂval; cibÀlnÀ a pajeszom, hogy a JÂisten elûtt Ãgysem lehetnek titkaim. De
hiszen ¢n pont...

Nagy ¢s okos szeretn¢k lenni, mire apu visszaj´n. M¢g nem tudom, milyen lesz az.
Gyula bÀcsi szerint ¢n mÀr most is nagy ¢s okos vagyok, igaz, mindig Ãgy mondja: el¢g
nagy ¢s okos. AnyÀm szerint igenis kicsi vagyok, s ha okos akarok lenni, m¢g renge-
teget kell àmagolnomÊ, ¢s ¢n ezt utÀlom, mert mindig a tyÃkok jutnak rÂla az eszembe,
akik tudvalevûleg butÀk, mint ¢n. NagyanyÀm szerint haszontalan vagyok, lÀtszik,
hogy nincs apÀm; mindig neki kell pirulnia, mikor a MaximiliÀn atya beszÀmol a r¢m-
tetteimrûl.

Ma m¢gis bevett az ¢nekkarba. A konyhÀban javÀban dÃlt a hÀborÃ; besettenked-
tem a szobÀba, elûvettem a meinles dobozt. Apu f¢lÀrÃ vasÃti igazolvÀnyÀt kinyitottam,
f´lÀllÁtottam az asztalra, bal felûl raktam a fa dobÂkockÀt, jobbrÂl a bûr´ndkulcsokat.
A szipkÀt is siker¡lt f¡ggûlegesbe hoznom, k´z¢p¡tt meredezett rÀm az irÀnytü. A diÂt
a kezemben szorongattam, s Âvatosan, nyakamat az ingembe hÃzva emeltem a tele-
fonkagylÂt.

S mintha tÀrcsÀztam volna, hosszan, berregve korogni kezdett a hasam. ñ, ez a bÀ-
rÀnypaprikÀs!

(Nem volt Ãgy)
Eltünûdtem, m¢gis mit csinÀlhatok rosszul. Csak beletett¢k a f¡lembe a bogarat: ko-
misz vagyok, buta s fûk¢pp leinteni valÂ, aki akkor besz¢ljen, ha k¢rdezik. Nagy-
anyÀmnak vannak r¢gi bejÀratott mondÀsai: àMagyar ember ev¢s k´zben nem be-
sz¢l!Ê; û persze egyfolytÀban mondja a magÀ¢t; meg is k¢rdeztem tûle, direkt, akkor
maga micsoda, tÀn gagauz, azok besz¢lnek ev¢s k´zben? AnyÀm folyton a rÀdiÂt hall-
gatta, onnan szedtem ´ssze minden s¡letlens¢get. Hazaj´tt a villanegyedbûl, ahol ta-
karÁtott, ma egy herendit t´rtem ´ssze, mondta, mik´zben f´lakasztotta a kabÀtjÀt, ¢s
r´gt´n bekapcsolta a rÀdiÂt. N¢ha a f´ltürt gall¢rÃ is oda¡lt egy percre, azt besz¢lik,
a v¢g¢t jÀrja, suttogta maga el¢, mire anyÀm f´lszegte a fej¢t, csak annyit szÂlt: àSose
fog megd´gleni.Ê

Valami nagy-nagy tettel szerettem volna vÀrni az aput, ne mondja, hogy mÁg oda
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volt, csak a lÀbamat lÂgattam. A roncstelepen Gr¡nwald grÂf volt az ûr, alumÁnium-
kuckÂban lakott, egy kopasz, v¢n kutya tÀrsasÀgÀban. ýsszel kerÁtett valahonnan egy
kis hordÂ pÀlinkÀt, az tartotta benne a lelket. A roncstelepûr azt mondta, Ãgy rÃg,
mint a lÂ.

N¢gyen jÀrtunk ki ide az osztÀlybÂl fiÃk. H¢tk´zben neh¢z volt otthonrÂl ellÂgni,
rendes gyereknek ä mint naponta megkaptam ä a k´nyv mellett a helye. A vasÀrnapi
szentmise utÀn azonban mienk volt a vilÀg. AnyÀm mindig Ãgy bocsÀtott Ãtnak: eb¢dre
itthon l¢gy. MÀr a f´ldszinten jÀrtam, mikor nagyanyÀm a kisablakon utÀnam kiabÀlt
a l¢pcsûhÀzba, hogy a kis imak´nyvemet viszem-e, s ha igen, vigyÀzzak, ki ne potyog-
janak belûle a szentk¢pek! ñ, hogyne vigyÀztam volna.

MaximiliÀn atya is egyre jobb szemmel n¢zett rÀm, mert ä bÀr voltak velej¢ig gonosz
k¢rd¢seim, p¢ldÀul, hogy a JÂistennek viszket-e a hÀta? ä az ¢nekkarban olyan sz¢p
¡veghangon ¢nekeltem az Agnus Deit, hogy mÀr a fûsz¢kesegyhÀz karnagya is ¢rdek-
lûd´tt utÀnam.

Mise utÀn irÀny a roncstelep. A roncstelepûr foszlÂ dÁszmagyarban ¡cs´rg´tt egy
kis sÀmlin az alumÁniumkuckÂ ajtaja elûtt, ¢s rÀnk emelte pÀlinkÀskupicÀjÀt: à°ljen a
fiatalsÀg! VivÀt!Ê AztÀn a t¢rd¢re fektetett egy sÀrga, bek´t´tt r¢gi ÃjsÀg¢vfolyamot,
¢s belem¢lyedt.

Eleinte a fû tervem az volt, hogy egy rozsdÀs teherautÂt fogunk ´sszeszerelni, de a
fÀradsÀgos munkÀval ́ sszeguberÀlt alkatr¢szek sehogy sem akartak egybeilleni, hiÀba
tanulmÀnyoztuk buzgÂn a k´nyvet, amit a KovÀcs hozott az apja szekr¢ny¢bûl. Pedig
milyen sz¢p lett volna, ha aput ezzel a teherautÂval hozhatjuk haza! F´llobogÂztuk
volna, s dudÀltunk volna v¢gig az eg¢sz vÀroson. Semmi se volt Ãgy, ahogy szerettem
volna. A KovÀcs hozott az apja szekr¢ny¢bûl egy mÀsik k´nyvet is, a KÀma szÃtrÀt,
teljesen belebolondultak, csak a roncsteherautÂ motorhÀzÀban tÀroltÀk, ¢s egy nagy
esû alkalmÀval ronggyÀ Àzott az a sok malackodÀs.

MÀskor egyed¡l voltam, s oda¡ltem a roncstelepûr grÂf mell¢ a f´ldre. Piszkos lesz
az ¡nneplûruhÀja, Ãrfi, mondta, ¢s megk¢rdezte, mi szeretn¢k lenni, ha nagy leszek.
Nagy szeretn¢k lenni, gondoltam, de hangosan azt mondtam, hogy varÀzslÂ. Piros
hajam lesz, kinyÃjtom a kezem, meresztgetem az ujjaimat, amiken hosszÃ, a szivÀr-
vÀny minden szÁn¢ben jÀtszÂ k´rm´ket n´vesztek, s alulrÂl g´rb¢n f´lfel¢ n¢zve el-
mormolom a varÀzsig¢ket. Lehet, hogy nem is mormolok, nem kellenek szavak, csak
¢pp erûsen akarok valamit, s a szememben fognak furcsa f¢nyek villÂdzni. ºgyes do-
log, ¡gyes, mulatott a roncstelepûr grÂf, a v¢n ¢s kopasz kutya f¡le t´v¢t vakargatta,
¢s ¢rthetetlen szavakkal besz¢lt hozzÀ. MagÀbÂl mit varÀzsoljak, k¢rdeztem f´llelke-
s¡lve; a roncstelepûr grÂf homlokÀt rÀncolva kiss¢ elm¢lÀzott, s azt vÀlaszolta, hogy û
mÀr el van varÀzsolva, s az embert ¢let¢ben csak egyszer varÀzsoljÀk el.

Hogy n¢zel ki? Teljesen elment az eszed? Ha apÀd lÀtnÀ, m¢rgelûd´tt anyÀm, mi-
kor hazaÀllÁtottam; pedig û nem szokott ilyeneket mondani. IndÁts a f¡rdûszobÀba!
Most ¢n is sÁrjak a kÀd sz¢l¢n kuporogva? NagyanyÀm bundÀs kenyeret s¡t´tt eb¢dre,
nem lehet mindig bÀrÀnyt enni, fiatalÃr!

(K¢rtem: legyen Ãgy)
A Herkules Cirkusz mellett f´l¡t´tte a sÀtrÀt egy jÂsnû is, aki ¡vegg´mb f´l´tt kupor-
gott, gûz´k szÀllingÂztak, a jÂsnûnek egy tarka kendû volt a fej¢re borÁtva, ¢s tisztÀra
Ãgy n¢zett ki, mint a LatabÀr, mikor jÂsnût jÀtszott egy filmben. Ezt a KovÀcs mondta,
aki r´gt´n az elsû nap jÂsoltatott magÀnak, ¢s meg is kapta, hogy f¢nyes karrier el¢be
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n¢z, deli vit¢z lesz belûle, de egy dÁszszemle alkalmÀval meg fog bokrosodni a lova,
leveti, û meg sz´rnyethal.

A MaximiliÀn atya azt mondta, hogy let´ri a derekÀt annak, aki be meri tenni a
lÀbÀt a jÂsnûh´z, de m¢g a cirkuszt is ildomosabb elker¡ln¡nk. °n komolyan varÀzs-
lÂnak k¢sz¡ltem, ¢s ez egyszer egyet¢rtettem az atyÀval, a cirkuszt l¢ha ¢s f¢lresiker¡lt
dolognak tartottam, s v¢letlen¡l sem tudtam volna kacagni olyasmin, hogy egy
krumpliorrÃ alak hasra vÀgÂdik az 59-es cipûj¢ben. Voltunk Àm mi valaha cirkuszban,
m¢g az apuval egy¡tt, s engem le is pisilt a majom, mert az elsû sorban ¡lt¡nk, s a
majom oda volt f´lzavarva, hogy ¡lj´n sz¢pen a piros mell¢ny¢ben, s nagyon unatko-
zott.

AnnÀl jobban izgatott a jÂsnû, s bÀr a KovÀcs balszerencs¢je gondolkodÂba ejtett,
egy v¢kony k¢ssel kipiszkÀltam hÃsz forintot a malacperselyembûl, ahovÀ anyÀm min-
den szombaton belepottyintott egy ´t´st, ami¢rt jÂ voltam, s ha nem voltam jÂ, az¢rt,
mert kell a p¢nz, sose lehet tudni. ögy ¢reztem, most àsose lehet tudniÊ van.

Sajnos nekem trombitaÂrÀra is kellett jÀrni. Nem szÂlhatok egy szÂt se, ¢n k´ny´-
r´gtem ki a trombitÀt, mert azt hittem, hogy a tuba a trombita, megtetszett, mikor
egy bajszos bÀcsi fÃjta, teljesen k´rbetekeredett rajta, nagy volt ¢s csillogott, mint a
nap maga. A trombita pici volt, ¢s hÂnapokba telt, mire meg tudtam fÃjni, ¢s nemcsak
szuszogott ¢s sÁpolt rekedten. Dr. LÀgymÀnyosi FlÂriÀnhoz jÀrtam trombitÀzni, û r¢-
gen egy katonazenekarban fÃjta; most egy s´t¢t odÃban lakott egy macskak´ves ut-
cÀban, s ha hangosabban belefÃjt a trombitÀba, tÀncoltak a bÃtorok.

SÃlyos, nedves napon indultam trombitaÂrÀra, zsebemben nagyanyÀm hangvillÀ-
jÀval (vette, de minek?, mikor elûsz´r hallottam ezt a szÂt, elk¢pzeltem, hogy az ´tvo-
nalas kotta csÁkjait kell a hangvillÀval f´ltekerinteni, mint a makarÂnit, ¢s begy´m´-
sz´lni az ember f¡l¢be), de a mÀsodik utcÀba m¢g be sem fordultam, mikor mÀr tud-
tam, hogy ¢n ma nem fogok oda¢rni dr. LÀgymÀnyosi FlÂriÀnhoz, aki, mint minden
alkalommal, p´tty´s csokornyakkendût vesz f´l az ÂrÀhoz, s hÀtra tett k¢zzel fogja rÂni
a hÀrom l¢p¢s sz¢les szobÀjÀt. A mÀsodik utcÀban mÀr teljes szÁvembûl tudtam, mintha
megszÀllt volna valami szellem ä ahogy azt a MaximiliÀn atya olyan sz¢p szemforgatva
tudja mes¢lni ä, hogy ez a nedves, sÃlyos esûs nap arra adatott, hogy elmenjek a jÂs-
nûh´z, zsebemben a hangvilla mellett ûrz´tt, malacbÂl kikapirgÀlt p¢nzzel, amit az¢rt
kaptam, mert a vilÀgban sose lehet tudni.

A jÂsnû sÀtra valaha veres szÁnben pompÀzhatott, de a sok jÂslat kifakÁtotta, elron-
gyolta. Senki sem volt a k´zelben, csak makacs esû verte a f´ldet, mikor a trombitato-
kot a hÀtam m´g¢ rejtve ¡gyetlen¡l f´llibbentettem a f¡gg´nyt, ¢s bel¢ptem.

Szinte teljes s´t¢ts¢g volt odabent, k´h´g¢st hallottam, s csak egy fekete kupacot
lÀttam, amibûl hirtelen el¢m nyÃlt egy bû ruhÀba bÃjtatott k¢z, ¢s tartotta a markÀt.
Elûkotortam a forintocskÀkat, ¢s izzadt tenyerembûl egyenk¢nt szÀmoltam le ûket a
jÂsnûnek. AztÀn a k¢z visszahÃzÂdott, ¢s nem t´rt¢nt semmi. A trombitatok ide-oda
ugrÀlt a hÂnom alatt, a hÀtam k´zepe viszketni kezdett, a talpamban nyilallÀst ¢rez-
tem. A fekete kupac ism¢t k´h´g´tt, majd sÂhajtott.

Hirtelen az jutott eszembe, hogy a MaximiliÀn atya szerint maga a sÀtÀn k¡ld´tte
el k´vet¢t a jÂsnû szem¢ly¢ben, s aki ide bel¢p, bizton szÀmÁthat a teljes elkÀrhozÀsra.
Ebbe beleborzongtam, majd' elejtettem a trombitatokot, s hogy mentsem, ami ment-
hetû, az ¢n csodÀlatos ¡veghangomon elkezdtem ¢nekelni a Kyriet (az Agnus Dei se-
hogy sem jutott eszembe), mÀr-mÀr sikoltozva, lÀbujjhegyre Àllva.

A fekete kupac maga is ´sszerÀzkÂdott, meg-meglebbentette fÀtylait, majd egy kis
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kattanÀs utÀn elkezdett f´lf¢nyleni az asztalon az ¡vegg´mb, mind csodÀlatosabb szÁ-
nekben pompÀzva-kavarogva, Ãgyhogy a hangom is elÀllt, s csak bÀmultam meredten.

ä LÀtom, lÀtom ä szÂlalt meg a fekete kupac reszketeg hangon, de sokkal hÀtborzon-
gatÂbban, mint ahogy a KovÀcs mes¢lte. M¢g jobban meresztettem a szemem, annyira
elûredûltem, hogy majdnem orra buktam.

ä LÀtom ä ism¢telte a hang ä, lÀtom, amint uralkodol a f´ld´n ¢s vizeken, uralkodol
a f´ld ¢s a vÁz ¢s a levegû Àllatain, ¢s uralkodol az emberen is, mint az oly r¢g j´ven-
d´ltetett; te leszel az, ki Át¢l ¢s megbocsÀt, ¢s irgalmadat fogjÀk f¢lni a bün´s´k...

A fekete kupac mindezt gyenge, de hadarÂ hangon mondta, megÀllÀs n¢lk¡l, mint-
ha r¢g betanult sz´veget kÀntÀlt volna. Elûrel¢ptem egyet, nehogy elessek.

ä Nem, ennyi legyen el¢g! ä csattant f´l hirtelen ¢lesen a hang. A kupac mintha
ÃjbÂl ´sszerÀzkÂdott volna, mint amikor ¢nekeltem.

¹sszeszedtem a bÀtorsÀgomat, de k´zben minden igyekezetem ellen¢re kiesett a
kezembûl a trombitatok. Lehajoltam.

ä °s az apu? ä csak Ágy mertem megk¢rdezni, g´rnyedezve. ögy maradtam, ne is
lÀssam, mit csinÀl, mikor vÀlaszol. öjbÂl hallottam a kis kattanÀst, de vÀlasz nem ¢r-
kezett. Lassan f´legyenesedtem, ÃjbÂl teljesen s´t¢t volt, az ¡vegg´mbbûl eltüntek a
villÂdzÂ ¢s gomolygÂ f¢nyek. A fekete kupac n¢mÀn ¡lt.

Mikor kil¢ptem a sÀtorbÂl, valÂsÀgos orkÀn csapott le rÀm, mint akit egyenesen a
pokol fenek¢re vetnek. Magamhoz szorÁtottam a trombitatokot, mintha olyan nagyon
szeretn¢m, mintha abba kapaszkodn¢k bele, de nem tudtam semerre sem elindulni.
S´t¢t volt kint is, s bel¢m hasÁtott, hogy k¢ptelen vagyok kil¢pni a jÂsnû sÀtrÀbÂl, most
mÀr mindig itt Àllok a feketes¢gben, a fekete kupac lÀthatatlan tekintete elûtt, s rette-
gek, mik´zben a vilÀg mind e bün´sei az ¢n irgalmam¢rt fognak esedezni egyszer.

Dr. LÀgymÀnyosi FlÂriÀn jutott eszembe, aki mÀr bizonyÀra levette a p´tty´s cso-
kornyakkendût, tÀn mÀr meg is vacsorÀzott, bebÃjt a hideg Àgyba, ¢s trombitÀl, mert
elalvÀs elûtt mindig trombitÀl, jÂ sokat, attÂl elfÀrad, s jobban tud aludni; ¢jszaka n¢ha
rÀfekszik a trombitÀra, nyomja a hÀtÀt, de û ÀlmÀban is gyeng¢den maga mell¢ fekteti,
s Ãgy alusznak tovÀbb.

Otthon a f´lhajtott gall¢rÃ ¡lt a konyhÀban lehajtott gall¢rral, anyÀmmal pezsgût
ittak vizespohÀrbÂl, ¢s a lehajtott gall¢rÃ azt mondta, most mÀr fennhangon, hogy az
apu biztos hamarosan visszat¢r k´z¢nk, mert tegnap reggel v¢gre megd´gl´tt, akinek
annyira vÀrtÀk a halÀlÀt a rÀdiÂ elûtt h¡mm´getve. AnyÀm nem is k¢rdezte, milyen
volt a trombitaÂra, csak nagyanyÀm Àllt lesben, hogy visszak¢rje a hangvillÀt, mert azt
û ûrizte egy kulcsra zÀrhatÂ sublÂtfiÂkban; ¢n, amilyen komisz vagyok, csak elveszte-
n¢m.

Elûvettem megint a meinles dobozt, mint est¢nk¢nt ÀltalÀban, de csak forgattam,
nem volt erûm kinyitni. TÃl kev¢snek ¢reztem a bizonyossÀgot. Egy jÂsnû m¢giscsak
jÂsnû! Nem akarok nagyk¢pü lenni, de mindezt ¢reztem elûre, hol a gyomor, hol a
szÁv tÀj¢kÀn. Valahogy Ágy k¢pzeltem el. A MaximiliÀn atya, szeg¢ny, nem is sejti, hogy
maga alatt vÀgja a fÀt. A f´ld ¢s a vizek ¢s levegû ´sszes Àllatai! Apu szobÀjÀban ott
porosodik a hÀromk´tetes lexikon, majd nekilÀtok az ÀttanulmÀnyozÀsÀnak.

Lekapcsoltam a lÀmpÀt, hadd legyen ism¢t s´t¢t. Nagy fekete kupacok vettek k´r¡l.
K´zt¡k ¢lek.
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(ögy lett)
KarÀcsonyra zoknikat kaptam, meg k¢t bugyit. Szeg¢ny kisfiam, simogatta a fejem
anyÀm, a sovÀnyka karÀcsonyfa gyertyÀi alatt; szeg¢ny anyÀm, gondoltam ¢n. De ez
r¢gen volt, tavaly. Most mÀr a hÃsv¢t k´zelgett, s nagy rem¢nyeket füztem hozzÀ. Es-
t¢nk¢nt, lefekv¢s utÀn, a s´t¢t kazlai k´z´tt, ha kinyitottam a szemem, valahogy min-
dig egy bicikli tÀncolt elûttem, mondhatni àker¢kpÀrÊ, egy komoly g¢p, lÀmpÀval, di-
namÂval, csengûvel (a KovÀcs¢n m¢g visszapillantÂ t¡k´r is volt!). AnyÀm azt mondta,
majd meglÀtjuk, nagyanyÀm szerint van nekem lÀbam, jÀrjak azon, û p¢ldÀul sose ¡lt
biciklin, ¢s, lÀm, nem halt bele.

Nagyb´jtkor v¢gig nagyon hideg volt. Gyakoroltuk a hÃsv¢ti dalokat, a MaximiliÀn
atya azzal abriktolt mindenkit, hogy a feltÀmadÀsi mis¢re elj´n a Poggi ¢rsek, egy pici,
hÀrtyabûrü ́ reg pap, aki, ha f¡l¢nek kedves dallamokat hall, szÂl majd pÀr szÂt ¢rette
odaf´nt, RÂmÀban. Azt is kik´t´tte, hogy mindenkinek szigorÃan gyÂnni kell, m¢g-
hozzÀ ûnÀla, k¡l´nben, bün´s l¢lekkel nem szerepelhet¡nk a nagy attrakciÂban.

Tartottam a nagyp¢ntektûl, nemcsak az¢rt, mert nagyanyÀm fej¢be vette, hogy az-
nap csak egy kis teÀt ihatunk, hanem az¢rt is, mert nem jutott eszembe semmi bün´m,
akÀrhogy erûltettem az eszem. Elpanaszoltam bÀnatomat a roncstelepûr grÂfnak, aki
a sÀmlijÀn ¡cs´rg´tt, ¢s egy rozsdÀs ac¢lhuzallal jeleket rajzolt a porba.

ä A JÂistent se kÀromoltad? ä sandÁtott fel¢m.
ä JÂ voltam! ä feleltem kem¢ny hangon.
ä AztÀn jÂ sz¡leidet megbÀntottad-e?
ä JÂ voltam!
ä Bün´s gondolataid csak tÀmadtak, ugyebÀr?
ä Nem vagyok bün´s!
HÀt ha Ágy van, adta be a derekÀt a roncstelepûr grÂf, mondjam azt, tanÀcsolta,

hogy lek´ptem ût. Neki mÀr Ãgyis mindegy. S egyben gyÂnjam meg azt is, hogy hazud-
tam, mert ez hazugsÀg, û tudja, hogy ¢n sose lenn¢k k¢pes ût lek´pni.

NagyanyÀm reggel f¢lÂrÀt rÀncigÀlt, Àlljak egyenesen, nem tud Ágy megf¢s¡lni,
àmegkaparni jÂl kis fejemetÊ, g´rbe lesz a vÀlaszt¢k a hajamban. Feh¢r garbÂban ¢s
k¢k kardigÀnban kellett menjek aznap, ez volt az ¡nneplûs ruhÀm, anyÀm kapta a
hÃgÀ¢ktÂl KanadÀbÂl, akik minden ¢vben k¡ldtek egy csomagot az û ThomaskÀjuk
kinûtt cuccaival.

A MaximiliÀn atya reggel f¢l kilenc utÀn fogadta a gyÂnÂkat. A templom s´t¢t volt,
az oltÀrk¢p lefÀtyolozva. BebÃjtam a m´g¢ az oszlop m´g¢, aminek a talapzatÀra szû-
lûf¡rt ¢s szalamander van kifaragva, s vÀrtam, mÁg büntûl gy´t´rt tÀrsaim megszep-
penten, lÂgÂ orral egymÀsnak adjÀk a gyÂntatÂf¡lke kilincs¢t, majd az elsû padban
t¢rdre hullva elkezdik mondani a penitenciÀt: Grosich, BuzÀnszky, LÂrÀnt, Lantos,
Bozsik, ZakariÀs, Budai II., Kocsis, Hidegkuti...; csak mert szeretnek bün´zni, rÀadÀ-
sul m¢g gyÂnni is szeretnek.

Mikor az utolsÂ fiÃ is eltünt, bekÀszÀlÂdtam a szük faketrecbe. S´t¢t volt, mint a
jÂsnû sÀtrÀban, de hirtelen vilÀgossÀg gyÃlt, a MaximiliÀn atya f´lrÀntotta a farost¢lyt,
¢s a k¢pembe bÀmult:

ä Ki vagy? ç, na lÀssuk!
Szerencs¢re a lÀmpÀt leoltotta, hallani lehetett, ahogy k¢nyelmesen hÀtradûl, mint

aki hosszÃ elûadÀsra k¢sz¡l. M¢g szuszogott is.
AprÂ nyilallÀsokat ¢reztem mindenfelûl, mintha ezer kis angyalka eresztette volna

bel¢m nyilait, nem is tudtam, hova kapjak, hÀt t¢rdepeltem, mint egy szobor, olyan
mereven. Egy idû utÀn az atya f´lhorkant:
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ä Na mi lesz? TÀn nincs mit mondanod?
Nem j´tt ki hang a torkomon. AztÀn, valaki mÀs hangja:
ä De van mit mondanom...
ä Csak halljuk!
ä °n, atya, k¢rem, ¢n egyszer v¢letlen¡l lek´ptem egy embert, azaz nem v¢letlen¡l,

akarattal k´ptem le, mert... mert... mert bün´s vagyok ¢n, ¢s m¢g, tetszik tudni, ha-
zudtam is, mert voltak¢ppen nem is... akarom mondani...

ä Akarod mondani! Sz¢p kis vircsaft! ¹sszelocsogsz itt t¡csk´t-bogarat! °s azok a
fertelmes bün´k? Azokkal mi lesz?

ä Nem vagyok bün´s! ä kiÀltottam f´l.
ä Bün´s vagy, a krucifixÀt! ä kivÀgÂdott a gyÂntatÂf¡lke ajtaja, a MaximiliÀn atya

kiugrott belûle, s f¡lemn¢l fogva rÀngatni kezdett.
ä Itt mersz hazudni, ezen a szent helyen, ezen a szent napon, te bitang! T¢rdre,

t¢rdre elûttem! GyÂnjÀl, mert...! HagynÀlak elkÀrhozni, hogy aztÀn miattad lakoljak,
mi?!

ºnneplûruhÀmban, Thomaska kinûtt s´t¢tk¢k dzs´rz¢nadrÀgjÀban a nagyp¢nteki
templom hüv´s k´vein fetrengtem, az atya hangja ide-oda csapÂdott a lefÀtyolozott
oltÀrk¢p ¢s az orgona k´z´tt. Ahogy az arcom a cipûj¢t ¢rte, megeredtek a k´nnyeim,
¢s a nyelvem:

ä Szeg¢ny atyÀm, megbocsÀtok n¢ked, mert nem tudod, mit cselekszel. HÀt hogyne
lenn¢k bün´s magam is, hÀnyszor elk¢pzeltem, amint t¢gedet k´plek le, nem azt a
kedves roncstelepûrt, hÀnyszor boncoltalak, faragtam fuvolÀt a gerincedbûl, hÀnyszor
suvickoltam a reverendÀddal a cipûmet. M¢gis te fogsz irgalmam¢rt esedezni, mert
mint pr¢dikÀltad volt, itt van k´z´tt¡nk, ki letaszÁtja trÂnjukrÂl a hatalmasokat ¢s f´l...
ä ekkor az atya mÀr zuhogÂ ¡t¢sekkel vert, s csak az¢rt nem rÃgott, mert elûtte fekve
k¢t k¢zzel kulcsoltam Àt a lÀbÀt, s Àztattam a cipûj¢t ¢s zoknijÀt a k´nnyeimmel, a nyÀ-
lammal. V¢g¡l siker¡lt kiszabadulnia szorÁtÀsombÂl, ell´k´tt, fel¢m is rÃgott, de nem
¢rt el; fÃjtatott, ¢s minden szÀl haja szerteÀllott, az ajka lila volt, mint a nagyb´jt szÁne.
HÀtrÀlt elûlem, mintha maga a sÀtÀn fek¡dne ott feh¢r garbÂjÀban ¢s k¢k kardigÀn-
jÀban a hideg k´v´n, dadogott szeg¢ny, a mutatÂujjÀt rÀzta, de alig j´tt ki hang a szÀ-
jÀn. AztÀn annyit siker¡lt kiny´gnie, hogy t´bb¢ nem akar lÀtni az ¢nekkarban, ki
vagyok rÃgva, ¢s k¡l´nben is, ¢s... majdnem hÀtraesett a hÀrom fok l¢pcsûn, hÀt in-
kÀbb megkapaszkodott k¢t k¢zzel a falba, megfordult, ¢s becsapta a kaput.

¹sszeszedtem a kis imak´nyvbûl kipotyogott szentk¢peket (hÀt m¢gis kipotyog-
tak!). M¢g mindig cs´nd volt minden¡tt, csak az oltÀrk¢pet takarÂ fÀtyol csÃszott lej-
jebb egy kicsit, s lÀtszott elû egy v¢res hegyü lÀndzsav¢g.

Gyula bÀcsi bÀrÀnypaprikÀst fûz´tt otthon, fej fej mellett a nagyanyÀmmal, aki a
sonkÀt pÀrolta egy nagy fedû alatt, s folyvÀst berzenkedett, ami¢rt a bÀcsi teleb¡d´sÁti
a lakÀst ezzel a nyavalyÀs bÀrÀnnyal. NagyanyÀmnak arra se jutott ideje, hogy kifag-
gasson a gyÂnÀs r¢szleteirûl, meg hogy visszak¢rje a hangvillÀt. Bementem a szobÀba,
Ãgy ¡nneplûsen, a meinles dobozba raktam az imak´nyvet, az eml¢kek k´z¢. AztÀn
elûvettem a trombitÀt, f´lid¢ztem dr. LÀgymÀnyosi FlÂriÀn arcÀt, alatta a p´tty´s cso-
kornyakkendûvel, ahogy a fej¢vel lassan bÂlintani szokott, rajta, fÃjjam csak, ¢s re-
csegve, akadozÂ hangon elkezdtem trombitÀlni. Alig jÀtszottam hÀrom-n¢gy taktust,
cs´ngettek. Hallottam, ahogy ajtÂt nyitnak, aztÀn anyÀm sikoltÀsÀt, a konyhÀbÂl z´r-
g¢st, ajtÂcsapkodÀst, kiabÀlÀst. K¢sûbb csak sÁrÀst hallottam, mindenki sÁrt, ¢n mÀr
tudtam, hogy megj´tt az apu, de az¢rt remegû hangon becs¡lettel v¢gigfÃjtam az Ag-
nus Deit.



Pacskovszki Zsolt

MEGSEBZETT ¹SZT¹N
Petri Gy´rgynek

D¢lutÀn elûbÃjt ugyan egy r´vid idûre a nap, vakÁtÂ, feh¢r f¢nyt ontva a kifutÂpÀlyÀra,
a hûm¢rû higanyszÀla azonban makacsul mÁnusz tizen´t fok alatt maradt: a leheletek
gûz´l´gve szÀlltak felfel¢ a hideg levegûben, az arcok k¢k-v´r´sre dermedtek, a kezek
megg´rbedtek. Alig hetven-nyolcvan m¢ter hosszÃ szakaszt szabadÁthattak meg a j¢g-
takarÂtÂl d¢l Âta, ¢s RusznÀk egyre idegesebben toporgott k´z´tt¡k, rÀjuk-rÀjuk
szisszenve v¢kony hangjÀn:

ä Igyekezzenek mÀr, a szents¢git, mindjÀrt bes´t¢tedik...
ä Ha maguk miatt nem lehet itt holnap felszÀllni, esk¡sz´m, hogy...
ä CsinÀljÀk mÀr, Nyika! Mi¢rt lazsÀl?
Nyika nem pillantott fel. RÀ-rÀlehelt k¢k ujjai hegy¢re (kezdetben megprÂbÀlt

ugyan kesztyüben dolgozni, de a zÃzmarÀs pamut mÀsodperceken bel¡l odafagyott
a lapÀt nyel¢hez, ha pedig hirtelen Ãjra elvÀlt tûle, a szerszÀm minduntalan kicsÃszott
a kez¢bûl), aztÀn csak kaparta, t´rte egykedvüen a kifutÂpÀlyÀrÂl a csonttÀ fagyott je-
get; lehelt, t´rt, kapart, lapÀtolt; n¢ha megfogalmazÂdott a fej¢ben valami k¢rd¢s:

Megk´vesedett az arcom?

Hogy hÁvtÀk azt a lÀnyt? Egy kÀv¢hÀzban talÀlkoztunk, a Boulevard Saint-Germainen. Egy
L'ESPOIR... igen, egy L'ESPOIR nevü kÀv¢hÀzban. Hogy hÁvtÀk ût? Heged¡lni tanult...

Vajon mit csinÀlhat RusznÀk, amikor egyed¡l van?

ha pedig mÀr nem jutott az esz¢be semmi, megprÂbÀlta felid¢zni magÀban Anna Ka-
rina mosolyÀt Godard Bolond Pierrot-jÀban, vagy verssorokon, reg¢nycÁmeken, francia
szavakon t´prengett:

j¢gmadÀr = martin-p¨cheur

gyÀszdal = chant de deuil

UtazÀs az ¢jszaka m¢ly¢re = Voyage au bout de la nuit ä Louis-Ferdinand C¢line reg¢nye,
eredeti nev¢n Louis-Ferdinand Destouches. Az anyja keresztneve volt a C¢line? A nagyany-
jÀ¢?*

Olykor-olykor az¢rt felemelte a fej¢t, ¢s vetett egy gyors pillantÀst a t´bbiekre. Szit-
kokat mormogtak a foguk k´z´tt, a k´vetkezû mÀsodpercben pedig fojtottan, ny´gve
felr´h´gtek valamin.

ä CsinÀljÀk mÀr, Nyika! Mi¢rt lazsÀl?
Nem vÀlaszolt semmit. Tudta, a hadnagy ott Àll majd m¢g egy darabig elhÃzott

* A nagyanyjÀ¢. (A szerzû.)
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szÀjjal elûtte, aztÀn n¢mÀn legyint, ¢s od¢bb botorkÀl. Az eddig eltelt hÂnapok folya-
mÀn egyszer sem keveredett nyÁlt ´sszetüz¢sbe senkivel; n¢ha, hallotta, ´sszesÃgtak
ugyan a hÀta m´g´tt: àelvontÊ, mondtÀk nevetve, vagy: àremeteÊ, vagy valami s¢rtûb-
bet, de szemtûl szembe soha semmit, mintha valami¢rt mindenki tartott, f¢lt volna
egy kicsit tûle, talÀn nem is annyira magas termete, kisportolt izmai, mint inkÀbb a
mÀssÀga miatt

f¢lelem = la peur

m¢g a hadnagyok is.

Rezzen¢stelen arccal, t´rûd´tten dolgozott tovÀbb. Nem sejtett, nem ¢rzett meg elû-
re semmit. T´rt, kapart, az ujjaira lehelt, lapÀtolt. T´rt, kapart... ä megremegett. Egy-
szer csak megremegett. Ijedten egyenesedett ki, a lapÀtra tÀmaszkodott, ¢s nyelt egy
nagyot.

A barackkompÂt?

G´rcs´sen markolta az otromba szerszÀm nyel¢t, ¢s eg¢sz test¢t megfeszÁtve prÂ-
bÀlta meg ́ sszeszorÁtani a beleit; a v¢r hol el´nt´tte az arcÀt, hol meg kisz´k´tt belûle.

A barackkompÂt!

A homlokÀt kiverte a verejt¢k.
ä MÀr megint Àll, Nyika! Mi az, rosszul van?
ä Baj van ä ennyit tudott rebegni elfeh¢redett ajkÀval; ell´kte magÀtÂl a lapÀtot, ¢s

szaladni kezdett. Meg-megcsÃszott a sÁkos havon, hallotta, hogy a hadnagy v¢kony,
sipÁtozÂ hangon utÀnaordÁt valamit, de csak futott, rohant, aztÀn mÀr nem volt mit
tenni: gyorsan kicsatolta a nadrÀgszÁjÀt, a nadrÀg szÀrÀt a bokÀjÀra gyürte, ¢s odagug-
golt egy aprÂ bokor m´g¢. A szem¢t becsukta, ́ sszeszorÁtotta, hogy ne lÀsson, ne lÀssa
a hadnagyot, a t´bbieket, a nevet¢s¡ket azonban Ágy is hallani v¢lte.

HoldkrÀter = cratªre lunaire

ezt ism¢telgette magÀban, mik´zben lassan, borzongÀsok kÁs¢ret¢ben megk´nnyeb-
b¡lt. M¢lyet sÂhajtott, megt´r´lgette magÀt egy papÁr zsebkendûvel, felegyenesedett,
¢s mik´zben felhÃzta, begombolta a nadrÀgjÀt, a felszÀllÂpÀlya fel¢ sandÁtott. Senki
nem figyelte... A t´bbiek lehajtott fejjel dolgoztak, RusznÀk pedig neki hÀttal s¢tÀlga-
tott. Nyika csodÀlkozÂ arcot vÀgott, becsatolta a nadrÀgszÁjÀt, aztÀn a bokor t´v¢be
pillantott, ¢s elsÀpadt. ¹sszerÀncolta a homlokÀt, kez¢t a szÀjÀhoz emelte, hangosat
nyelt.

De hÀt...

°rtetlen¡l kapkodta a fej¢t, elk¢pedten meredve hol a t´bbiekre, akik tovÀbbra is
lehajtott fejjel kapartÀk a jeget, hol az ¡res hÂra a lÀba elûtt.
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Hol van a sz¢kletem?

ögy Àllt ott, mint aki lenyelt egy kardot. Mint akit hÀtba szÃrtak. Mint aki mindjÀrt
elsÁrja magÀt.

Hol...

ä halvÀny bakancsnyomokat vett ¢szre a hÂban, ¢s vÀratlanul NovÀkot meg Amingert
pillantotta meg, akik egy a mell¡kig ¢rû bokor m´g¢ hÃzÂdva Àlltak, a lapÀtjukra tÀ-
maszkodva, ¢s g´rcs´s erûlk´d¢ssel prÂbÀltÀk visszafojtani a szÀjukbÂl kit´rni k¢sz¡lû
nevet¢st.

Nyika bizonytalan l¢p¢st tett fel¢j¡k. Aminger az arca el¢ kapta a kez¢t, NovÀk pe-
dig elûbÃjt a bokor m´g¡l, ¢s megvakarta az orra t´v¢t. ä Keresel valamit, Nyika?

ä Hol van?
NovÀk rÀhunyorÁtott, felhÃzta a szem´ld´k¢t.
Nyika lÀtta a szeme sarkÀbÂl, hogy a t´bbiek leteszik a lapÀtot, ¢s RusznÀkkal az

¢len csendben fel¢j¡k araszolnak.
ä Hol van? ä ism¢telte meg remegû szÀjjal.
ä Mi van veled? ä mosolygott NovÀk, majd Aminger fel¢ fordult: ä Mi van ezzel, te

¢rted?
RusznÀk csÁpûre tett k¢zzel Àllt meg n¢hÀny m¢ternyire tûl¡k. ä Mi az istent csinÀl-

nak itt? ä mondta halkan.
ä Elvett¢k...
NovÀk k´h´g¢st szÁnlelve nevetett fel. A t´bbiek lassÃ mozdulatokkal f¢lk´rt for-

mÀltak RusznÀk hÀta m´g´tt.
ä A sz¢kletem... ä hebegte Nyika.
ä A sz¢klete?! ä RusznÀk kikerekÁtette a szem¢t. ä Mirûl besz¢l maga, Nyika? Mit

akar ezzel?
Aminger felpr¡szk´lt. Kil¢pett a bokor m´g¡l, ¢s elûrelendÁtette a lapÀtjÀt: ä Sze-

rintem ezt hiÀnyolja, hadnagy Ãr...
A hosszÃ, barna hurka egyenesen Nyika lÀba el¢ toccsant.
RusznÀk elmosolyodott, m´g¡le kuncogÀs, g´c´g¢s hallatszott.
Nyika nyelt egyet, meredten bÀmult a sz¢klet¢re.
A homlokÀn kidudorodott egy ¢r, szuszogva szedte a levegût.
Nevet¢sek, fogak k´z´tt mormolt megjegyz¢sek, f¡tty, kiv´r´s¡lt, kajÀn arcok, ne-

vet¢sek, szÁvdobogÀs.
Megt´r´lte a homlokÀt, az ajkÀba harapott, t¢tovÀn mocorgott egy darabig, majd

a k´rm¢vel lassan k´rbetÃrta a havat a hurka k´r¡l.
ä Mit csinÀl ez? ä suttogta valaki.
MegszÁvta az orrÀt, ¢s felegyenesedett a hÂtÀlcÀval.
A sovÀny Aminger ¢s NovÀk arcÀra rÀfagyott a mosoly. A hirtelen tÀmadt csendben

csak Nyika szuszogÀsa hallatszott. Senki nem mozdult. Meredten Àlltak. Mintha meg-
dermedtek volna a hidegben a testek.

ä J´jjenek ä t´rte meg f¢l¢nken a csendet RusznÀk. ä J´jjenek, csinÀljÀk.
A szavai azonban megfagytak a levegûben.
Nyika ´sszeszükÁtett szemmel n¢zte NovÀkot ¢s Amingert, ¢s tett egy reszketeg l¢-

p¢st fel¢j¡k.
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ä °n... ä ny´g´tt fel NovÀk ä ¢n csak...
ä J´jjenek ä szÂlalt meg Ãjra RusznÀk, t¡relmetlen¡l fordulva egyet a sarka k´r¡l.

ä J´jjenek mÀr.
Nyika nem n¢zett rÀ. Az arcÀn mintha halvÀny mosoly futott volna Àt. Leejtette a

hurkÀt. HatÀrozott l¢p¢sekkel ment vissza a kifutÂpÀlyÀhoz, felemelte a lapÀtjÀt, az
ujjaira lehelt, ¢s t´rni kezdte a jeget.

Solange... Persze, Solange-nak hÁvtÀk azt a lÀnyt. Heged¡lni tanult

mondta magÀban.
Azok pedig m¢g mindig ott Àlltak t¢tovÀn, moccanatlanul, mintha j¢gbe fagytak

volna.

Marchall Gy´rgy

SZERETN°K TOVçBB °LNI

R¢gen a semmibe tünt ¢s zsugorodott, harcot itatÀsokkal
hogy nem bÁrt egyik kardforma csoportn´v¢nyem,
azutÀn egy muskÀtlim elszÀradt. Levelei, a p´nd´rek sorra lep´r´gtek,
meredeznek a ceruzav¢kony, csupasz szÀrak,
s k´r¡l´tt¡k megfeh¢r¡lt ez¡sttelen¡l mind a f´ld.
HajszÀlaim mÀr r¢gÂta hulldogÀlnak, f¢szek m¢gis csak
a talpam alatt gyülhetett volna belûl¡k, s homlokomon
rajzolÂdnak az elsû pÂkhÀlÂ-szÀlak: s bÀrmily v¢konyak is mind, el egyiket sem

simÁthatom.
SzÀraz muskÀtliszÀraimmal Árni nem tudok,
n¢hÀny ez¡st hajszÀlammal szÀmolni ki fog?
Gombolyagom ha megszakad ä el- s leteszem n¢ha ¢n is ä,
nem tudhatom, ki veszi f´l s szaporÁtja ¢rtûn tovÀbb;
engem tapostak mÀr eleget, de ez mi¢rt oly nagy titok?
Hadd hajoljak fel¢d, kicsi sansevieria-hajtÀskÀm,
te megszÃrni aligha fogsz; ¢s mÁg nekem ¢ppen
patolÂgiÀm csapoljÀk, s veszik sz¡ntelen el, de meg soha tûlem a levegût,
te csak szÁvd magadba, hadd nûj nagyra, ami m¢g
megmaradt: azt a jÂ maroknyian kev¢s f´ld-erût.
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Sebesty¢n MihÀly

      IFJABB HELTAI GçSPçR      
K¹NYVET AJçND°KOZ A JEZSUITçKNAK

1

Ifjabb Heltai GÀspÀr, maga is k´nyvnyomtatÂ, akÀrcsak ÁrÂ-reformÀtor apja, Kolozs-
vÀr àh¡t´s polgÀraÊ, 1603. jÃnius 12-¢n egy szer¢ny kiÀllÁtÀsÃ, csaknem nyolcszÀz ol-
dalas k´nyvbe sz¢p egyenletes betükkel, lÀtszÂlag siets¢g n¢lk¡l, talÀn este, amikor
mÀr elpihent a n¢pes csalÀd, bejegyzi nev¢t a cÁmlev¢lre: Caspar Helthi typographus Co-
losvÀr. 1603. 12 Junij. A k´tetet v´r´sesbarna, tÃl¢rett kajszibarack szÁnü kem¢nypa-
pÁrba k´t´tt¢k, egyszerü vonaldÁszes fedûlapjÀba nem sajtolta bele az elsû tulajdonos,
a bek´ttetû n¢vbetüit, amint az mÀsk¡l´nben szokÀsos EurÂpa-szerte. (íme, a paper-
back ûse, a XVII. szÀzad elej¢rûl!)

A mü szerzûje Tomaso Bozio (latinos formÀban: Bozius), a rÂmai Oratorio kong-
regÀciÂ presbitere, egyhÀzi szem¢ly, t´bb t´rt¢neti ¢s egyhÀzt´rt¢neti munka fÀrad-
hatatlan ÁrÂja, 1603-ban m¢g ¢letben van; Heltai uram tehÀt kortÀrs szerzû munkÀ-
jÀval gazdagÁthatta k´nyvespolcÀt, ami a XVI. szÀzad v¢gi, XVII. szÀzadi erd¢lyi vi-
szonyok k´z´tt mindenk¢ppen figyelemre m¢ltÂ, ugyanis a kisp¢nzü erd¢lyi diÀkok,
a Nyugat-EurÂpÀban megfordulÂ peregrinusok inkÀbb a r¢gebbi, tehÀt olcsÂbb k´ny-
veket vÀsÀrolhattÀk meg a maguk gy´ny´rüs¢g¢re. (Tapasztalataink szerint a XVII.
szÀzad v¢ge elûtt ismeretlen volt a bibliofil k´r´kben az antikvÀr¢rt¢k fogalma, a k´ny-
vet friss tartalma, informÀciÂgazdagsÀga alapjÀn ¢rt¢kelt¢k-ÀraztÀk f´l a kereskedûk
¢s a gyüjtûk.)

Bozio TamÀs 1610-ben hunyta be szem¢t. Az urbinÂi hercegs¢gben sz¡letett, de
Christian Gottlieb J´cher mindentudÂ GELEHRTEN-LEXICON-ja nem t¡nteti f´l ä ada-
tok hiÀnyÀban ä a jeles t´rt¢n¢sz ¢s teolÂgus sz¡let¢si esztendej¢t. Felsorakoztatja vi-
szont ä sokat sejtetû etc.-val zÀrva a szerzû oeuvre-j¢nek jegyz¢k¢t ä müveit, k´zt¡k
azt is, amelyet Heltai GÀspÀr szerzett meg 1603-ban: DE RUINIS GENTIUM ET REGNO-

RUM (K´ln, 1598). A t¢mÀjÀnÀl fogva viszonylag n¢pszerü munka, mik¢nt cÁm¢bûl is
kihÀmozhatÂ, a t´rt¢nelem folyamÀn elbukott, romlÀsba hullott orszÀgok ¢s n¢pek
histÂriÀjÀt tÀrja f´l a bibliai idûktûl kezdûdûen a szerzû szÀzadÀig. LengyelorszÀg ra-
gyogÀsa ¢s hanyatlÀsa kapcsÀn Bozio figyelm¢t MagyarorszÀg sem ker¡li el. Mi mÀsrÂl
szÂlhatott volna, mint MÀtyÀs kirÀly reneszÀnsz uralkodÀsÀrÂl, majd az ezt k´vetû
gyors romlÀsrÂl? (A magyar histÂria e korszakÀrÂl, ha nem mÀshonnan, ifj. Heltai GÀs-
pÀr mÀr csak kolozsvÀrisÀga okÀn is t´bbet tudhatott, hiszen atyja Antonio Bonfini
munkÀjÀt magyarra fordÁtotta, Àtdolgozta ¢s a maga k´lts¢g¢n a csalÀdi nyomdÀban
kisajtolva, ´zvegye 1575-ben megjelentette.)

Az ifjabbik Heltai GÀspÀr k´nyvtÀrÀrÂl nem tud a minden aprÂsÀgot szorgalmasan
jegyzû szakma. Jelentûsebb kockÀzat n¢lk¡l feltehetû azonban, hogy t´bb k´nyve volt
ÂvÀri otthonÀban, mint az Àtlag kolozsvÀri cÁvisnek. ApjÀtÂl-anyjÀtÂl ´r´k´lte, maga
szerezte ¢s vÀsÀrolta, nem is szÂlva sajÀt kiadvÀnyaikrÂl, melyek m¢g ¢vekig hevertek
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raktÀron, mÁg valamennyi p¢ldÀny elkelt, vagy BÀthori Zsigmond fejedelem szenthÀ-
romsÀg-tagadÂ ¢s felforgatÂ tartalmuk miatt mÀglyÀra nem vonta n¢melyiket, mint
az 1598-ban, minden ÀrulkodÂ jel n¢lk¡l kiadott Enyedi Gy´rgy-f¢le EXPLICATIONES-t,
mely az unitarizmus tanait szÀmlÀlta elû a szentÁrÀsban fellelhetû emlÁt¢sek alapjÀn.

2

Figyelm¡nket egyfelûl a possessor-bejegyz¢s idûpontja k´ti le, ugyanis az 1603-as esz-
tendû KolozsvÀr ¢let¢ben igencsak gy´trelmes hÂnapokat jelentett, midûn az ¢hÁns¢g
¢s pestis, a hadak dÃlÀsa ¢s a zsindelyekre felr´ppenû v´r´s kakas pusztÁtja a kincses
vÀrost ¢s hatÀrÀt, midûn a k´nyvvÀsÀrlÀs, az olvasÀs teljess¢ggel a hÀtt¢rbe szorult,
eleny¢szett. Igaz, Erd¢lyben mÀsutt sem kedvezett az idû az eff¢le szÂrakozÀsoknak,
nem csoda hÀt, ha a Heltai-nyomda 1601 ¢s 1605 k´z´tt egyetlen k´nyvet sem adott
ki. Az emberek nem àmagokat mÃlattÀkÊ, vel¡k üz´tt v¢res tr¢fÀt az elemek elszaba-
dulÀsa, a zsoldoshadak ¢s pogÀnyok portyÀzÀsa.

Heltai GÀspÀr nev¢t valaki fekete tussal ÀthÃzta, igyekezett olvashatatlannÀ tenni,
s a tiszteletre m¢ltÂ nyomdÀszmester possessor-bejegyz¢se f´l¢ Ãjabb tulajdonos neve
ker¡lt: Collegii Soc[ietatis] JESV CLAUD[iopolitani] 1604. IlyenformÀn a histÂriÀs
k´nyv jÂszerivel meg sem melegedhetett az ÂvÀri Heltai-hÀzban, mÀris tovÀbbvÀndo-
rolt, ¢s a kolozsvÀri JezsuitÀk Koll¢giumÀban k´t´tt ki 1604-ben.

E k¢t idûpont ¢s bejegyz¢s k´z´tti ´sszef¡gg¢st kÁs¢relj¡k meg feltÀrni t´rt¢neti ¢s
pszichikai indÁt¢kok, t¢nyek ¢s, mi¢rt ne, sejt¢sek segÁts¢g¢vel.

3

1602 ûsz¢n BÀthori Zsigmond a kiv¢rzett Erd¢lyt v¢gleg maga m´g´tt hagyta. Az ura-
lom n¢vleg Rudolf csÀszÀrra szÀllott, Àm a csÀszÀr Ãr messze volt, itt most Basta gene-
rÀlis, a zseniÀlis albÀnäolasz hadvez¢r, az amorÀlis diktÀtor ¡l a porba sÃjtott orszÀg
nyakÀn. SzÀmottevû belsû ellenÀllÀs mÀr sehol sincs: Zsigmond Szil¢ziÀban, MihÀly
vajda halott, fej¢t hüs¢ges embere egy havaselvi kolostorba menekÁtette, a nemess¢g
megf¢lemlÁtve udvarhÀzaiban lapul vagy az orszÀggyül¢sen bÂlogat, Bocskai s¢rtetten
Biharban duzzog, Sz¢kely MÂzes, a f¢kezhetetlen kalandor valahol KarÀnsebes alatt
a t´r´k csÀszÀr kegyelemkenyer¢n rÀg. Csend van ¢s fogas t¢l, rem¢ny is alig pislÀkol,
hogy vÀltozhat m¢g valami idebenn.

De alig sarjad a fü 1603 mÀrciusÀban, mikor Sz¢kely MÂzes t´r´k ¢s tatÀr segÁts¢g-
gel, Bethlen GÀbor nevü hÁv¢t elûrek¡ldve, bet´r az Àjult orszÀgba, ¢s gyors diadal-
menetben n¢hÀny hÂnap alatt kiveri a n¢metet Erd¢ly nagyobbik r¢sz¢bûl. A Kolozs-
vÀrott hÀtrahagyott csÀszÀri ûrs¢g m¢g tartja magÀt ideig-ÂrÀig, a vÀrosi tanÀccsal
egyezkedik, Àm midûn Sz¢kely hadai jÃnius elsej¢n SzamosfalvÀra ¢rkeznek, a vÀros
falai alÀ, szabad elvonulÀst k¢rnek, ¢s s¢rtetlen¡l hÃzÂdnak ki KolozsvÀrbÂl SzatmÀr
fel¢. A vÀrosi polgÀrsÀg fegyveresen n¢zi v¢gig a HÁd kapun Àt kiporoszkÀlÂ n¢mete-
ket.

Ez 1603. jÃnius 9-¢n t´rt¢nt, egy h¢tfûi nap d¢lelûttj¢n.
M¢g ugyanazon a napon d¢lutÀn n¢gy Âra tÀjban mÀsfajta tumultus tÀmadt: az

ñvÀrban ¢s a vÀros piacÀn, az utcÀkon gy¡lekeznek az egyre hangosabban kiabÀlÂ
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polgÀrok ¢s az ostrom elûl a vÀrosba menek¡lt parasztok, nemesek. Valamennyien a
Farkas utca fel¢ tÂdulnak. A c¢lpont a J¢zus TÀrsasÀg fûiskolÀja, a BÀthori IstvÀn Àltal
1579-ben alapÁtott koll¢gium ¢s a jezsuitÀk temploma.

Az unitÀrius t´bbs¢gü magyar ¢s n¢met vÀroslakÂk ked¢ly¢t napok Âta ä Sz¢kely
MÂzes megjelen¢s¢tûl kezdve ä izgatjÀk, korbÀcsoljÀk papjaik, Thoroczkai MÀt¢ ¢s
G´nczi NyÁrû PÀl pr¢dikÀciÂi a templomban ¢s az utcÀkon. R¢gen elmÃltak mÀr azok
az idûk, amikor m¢g bÀrmif¢le vita a hit ¢s a vÀros dolgairÂl zÀrt ajtÂk m´g´tt zajlott,
a reformÀciÂ Âta KolozsvÀr szinte ÀllandÂ vitatkozÀstÂl hangos, az Ãj vallÀsok ¢s a hit-
ÃjÁtÀs buzgalma folytonosan hÂdÁtja ¢s hÂdoltatja a lelkeket, ¢s izgalomban tartja a
ked¢lyeket. A szalmalÀng-indulatokbÂl hamar valÂsÀgos mÀglyatüz lobbanhat f´l, me-
lyen szellemi ¢rt¢kek semmis¡lnek meg.

Minden rossz¢rt ¢s nyomorÃsÀg¢rt, hangoztatja Thoroczkai ¢s NyÁrû, az elhÃzÂdÂ
hÀborÃ¢rt a jezsuita atyÀk okolhatÂk, k¡l´n´sen BÀthori Zsigmond bizalmasa ¢s gyÂn-
tatÂja, Alfonso Carillo pÀter, aki elfordÁtotta a fejedelmet a f¢l ¢vszÀzados Àldott b¢k¢-
tûl ¢s a t´r´ktûl, az orszÀgot pedig a n¢metek oldalÀra ÀllÁtotta. Ez aztÀn tem¢rdek
szenved¢st zÃdÁtott a vÀrosra, az ¢hs¢g KolozsvÀr ÀllandÂ vend¢ge lett, s a protestÀn-
sokat sanyargatjÀk. (JÂl eml¢kezhettek a kolozsvÀriak arra is, hogy a vÀros piacÀn az
Ãgynevezett àt´r´k´s urakÊ feje a porba hullott nyolc-kilenc esztendûvel korÀbban a
fejedelem parancsÀbÂl...) Az Áns¢get a àhÀromsÀgos atyÀkÊ f¢nyüz¢se csak n´velte. S
miutÀn az utolsÂ n¢met katonÀtÂl is megszabadult a vÀros, de Sz¢kely MÂzes hadai
m¢g nem l¢ptek ´r´k¡kbe, most kell cselekedni, ez az a pillanat, amikor meg lehet
szabadulni a jezsuitÀktÂl egyszer s mindenkorra. FlintÀkkal ¢s csÀkÀnyokkal, kapÀval,
karddal ¢s botokkal felfegyverkezve indulnak hÀt a Farkas utcÀba, egymÀst biztatva,
gerjesztve. (Milyen ismerûs kelet-eurÂpai utcak¢p...)

A pÀterek kaptak ugyan jelz¢seket, hogy k¢sz¡l valami ellen¡k ä hiszen ûk is nyitott
szemmel, mindenre ¢rz¢keny f¡llel jÀrkÀlnak a vÀrosban ä, s a TanÀcstÂl v¢delmet
k¢rnek magok ¢s az oskola szÀmÀra. Gelly¢n-Bogner Imre vÀrosbÁrÂ ajakbiggyesztve
leszereli a nyugtalankodÂ csuhÀsokat. T´bbsz´r is kijelenti: k¢ptelens¢gnek tartja egy
tÀmadÀs lehetûs¢g¢t. Az¢rt mell¢kesen m¢g utÀnaszÂl a nÀla kilincselû rektornak:
Ugyan mennyi gabonÀjuk van a koll¢giumban, reverendissime? (Az aratÀsra m¢g leg-
alÀbb harmadf¢l hÂnapot kell vÀrni Erd¢lyben.)

Major (Maggiore) P¢ter rektor uram kit¢rû vÀlaszt ad: volna m¢g egy kev¢ske, de
az int¢zetben sok az ¢hes szÀj, minden m¢rûnyire sz¡ks¢g¡k van tehÀt.

àNyilvÀn besÃgÀs folytÀn kider¡lt ä ÀllÁtja Veress Endre t´rt¢n¢sz a jezsuitÀk v¢delm¢-
ben ä, hogy a koll¢giumban 300 nagyk´b´l bÃza van, ami a vÀrosbÁrÂ szerint egy teljes esztendeig
elegendû k¢tszÀz embernek, miutÀn Ãgy szÀmÁtottÀk, hogy egy ember be¢ri egy teljes ¢vig mÀsf¢l
k´b´llel.Ê (Egy k´b´l Erd¢lyben kb. 90 kilÂt nyomott.) A besÃgÂ ¢rtes¡l¢se el¢gg¢ meg-
k´zelÁtette a valÂsÀgos k¢szlet mennyis¢g¢t, ugyanis a hivatalos adatfelv¢tel szerint 325
k´b´l bÃza ¢s 50 k´b´l liszt tünt el szûr¢n-szÀlÀn a nagy fosztogatÀs alkalmÀval 1603-
ban a koll¢giumbÂl.

A felheccelt t´meg megrohamozta a kapukat, kiemelte a hely¡kbûl, ¢s be´z´nl´tt
az ¢p¡letbe. A szerz¢s mindenn¢l fontosabb volt, csupÀn egy olasz atyÀt ¡t´ttek agyon,
a t´bbieket àcsakÊ bÀntalmaztÀk, de sokkal jobban ¢rdekelte a t´meget a koll¢giumban
ûrz´tt nemesi kincseslÀdÀk tartalma, a templomi k¢pek, felszerel¢sek, minden moz-
dÁthatÂ jÂszÀg, sût m¢g a k´vek ¢s gerendÀk is. LeromboltÀk, szÂ szerint Ázekre szedt¢k
az ¢p¡let nagyobb r¢sz¢t.

T´bb szemtanÃ is papÁrra vetette a jÃnius 9-i fosztogatÀs k¢p¢t. Giovanni Argenti
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atya, a rend legutoljÀra KolozsvÀrra ¢rkezett tagja, hosszÃ olasz nyelvü lev¢lben szÀ-
mol be rÂmai feletteseinek az esem¢nyekrûl. Nem azon frissiben, csak augusztusban,
amikor KrakkÂban v¢gre megszünik az ÀllandÂ f¢lelme. Level¢t nyomban ki is adtÀk,
fontos propagandairat volt: Ám, Ágy bÀnnak az eretnekek a jezsuitÀkkal, mutogattak
ujjal KolozsvÀr fel¢.

A krÂnikÀs Somogyi Ambrus ¢rtes¡l¢seit Szamosk´zi IstvÀn t´rt¢neti beszÀmolÂ-
ja eg¢szÁti ki. A PÀdovÀt megjÀrt Szamosk´zi szem¢lyes kÀrvallottja is a vandÀl tÀma-
dÀsnak:

àAmit csak Ãgy hirtelen¢ben nem tudtak elcipelni, szekereken ¢s targoncÀkon hordtÀk el. Ez-
utÀn vÀltoztattak hadvisel¢si mÂdjukon: a hadszÁnteret az ¢l¢skamrÀkbÂl a k´nyvtÀri helyis¢gekbe
tett¢k Àt, ¢s az egyhÀzi, valamint a vilÀgi irodalomnak sok-sok term¢k¢t, mintha azok ellen es-
k¡dtek volna fel hÀborÃra, valÂban embertelen, m¢g a t´r´k´ktûl ¢s tatÀroktÂl sem tapasztalt
barbÀrsÀggal kezdt¢k pusztÁtani, szekerc¢kkel ¢s kardokkal hasogatni. Ezek k´z´tt volt Flavius
Proculus Iustinusnak a kirÀlyok ¢s birodalmak kezdeteirûl szÂlÂ kivonata (Epitome) is, egy Ázl¢ses
kiÀllÁtÀsÃ hÀrtyak¢zirat, amely MÀtyÀs kirÀly budai k´nyvtÀrÀbÂl holmi v¢letlen folytÀn sodrÂdott
hozzÀm, eg¢sz k´nyvtÀram legfûbb ¢kess¢ge ä pedig a hÀborÃnak emez ´rv¢nylû forgataga elûtt
nem megvetendû gyüjtem¢nyem volt ä, ¢s az ostoba t´meg f¢kevesztett tombolÀsa folytÀn ez is el-
pusztult. Ezt a k´nyvet n¢hÀny hÂnappal ezelûtt az orszÀgos csapÀs elûtt ä a kÂdexnek ¢s magam-
nak rossz szerencs¢j¢re ä Marietti Antalnak, a tudÂs jezsuitÀnak adtam k´lcs´n hasznÀlatra.Ê

Argenti atya a k´nyveshÀz sorsa felett sirÀnkozva elmondja: a dÁszes k´teteket tüzre
hÀnytÀk, kÃtba vetett¢k vagy fejsz¢vel hasogattÀk sz¢t, de el is loptak jÂ sokat. Az 1579-
tûl ́ sszehordott, n¢hÀnyszor elmenekÁtett, aztÀn ÃjbÂl visszahozott ¢s folytonosan gaz-
dagodÂ gyüjtem¢ny egyetlen d¢lutÀn eny¢szett el, fulladt sÀrba ¢s porba. M¢g a leg-
dics¢retesebben azok jÀrtak el ä ha egy k´nyvtÀr megsemmisÁt¢s¢n¢l lehet felmentû
Át¢letet hozni ä, akik ´lszÀmra vitt¢k el a k´nyveket.

4

Somogyi Ambrus krÂnikÀja szerint a vÀrosi tanÀcs megkÁs¢relte visszatartani a polgÀ-
rokat a pusztÁtÀstÂl. Hasztalan volt minden int¢s, fenyeget¢s, k¢r¢s, àesenked¢sÊ. Maga
a tanÀcs is megosztott volt, akadt, aki helyeselte a t´megharagot, mÀsok cinkosan hall-
gattak. V¢g¡l is gyûz´tt a jÂzan ¢sz, hiszen a szerencse forgandÂ, aki ma fel¡l, holnap
a porban kÃszhat kegyelem¢rt. A kor minden ÁrÀsa a szerencse ÀllhatatlansÀgÀrÂl ke-
sereg-elm¢lkedik, az eszme benne van a levegûben, a legutolsÂ ember is naponta be-
l¢legzi f¢lelmes voltÀt.

K¢sûbb este a szenÀtus egyik tagja megjelent a der¢k cÁvisek k´z´tt, ¢s lecsillapÁtotta,
sz¢toszlatta a fosztogatÂ, harÀcsolÂ t´meget. A f¡st´lgû romok k´z¢ ûrs¢get rendelnek,
s negyednap, jÃnius 12-¢n megkezdûdik a kÀrok felbecs¡l¢se, a marad¢k ingÂsÀgok
´sszeÁrÀsa.

Itt l¢p be bizonyÁthatÂan t´rt¢net¡nkbe ifjabb Heltai GÀspÀr, a vÀros nyom-
dÀszmestere. Tagja a centumvÁreknek, azaz a kolozsvÀri szÀzastanÀcsnak, az elûzû
¢vekben hÀromszor egymÀs utÀn adÂszedûnek vÀlasztottÀk, de mÀr a magasabb po-
litikÀban is megmÀrtÂzott, tekintve, hogy a vÀros megbÁzÀsÀbÂl 1600-ban k¢t Ázben
jÀrt MihÀly vajda udvarÀban Gyulafeh¢rvÀrott, s tÀrgyalt Erd¢ly katolikus p¡sp´k¢vel,
NÀprÀgyi Demeterrel is Gyaluban. A beteget jelentû (?!!) vÀrosi jegyzû, ColoswÀri Lit-
terati MihÀly deÀk helyett û veti papÁrra az Inventarium bonorum in Collegio Claudiopoli...
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n¢hÀny oldalas jegyz¢k¢t, a m¢g fellelhetû ingÂsÀgok gyorslistÀjÀt. (SegÁtûtÀrsai ne-
mesek ¢s kolozsvÀri magyaräszÀsz polgÀrok.) Az elsû dolog a koll¢giumban let¢tbe he-
lyezett nemesi vagyontÀrgyak felleltÀrozÀsa, a sz¢tszÂrÂdott ingÂsÀgok megkeres¢se
bemondÀs alapjÀn. Ebben az elsû ´sszeÁrÀsban egyetlen k´nyv sem szerepel, annÀl
t´bb arany- ¢s ez¡stholmi, dÁszes k´nt´s´k, kendûk ¢s kendûcsk¢k, miseruhÀk, kely-
hek, cibÂriumok, pÀrtÀk, k¢pek, szûnyegek, drÀga kelm¢k.

M¢g ugyanazon a napon Heltai egy magÀt tisztÀzandÂ eml¢kiratot is szerkeszt la-
tinul, melyet valÂszÁnüleg a vÀrosi szenÀtusnak nyÃjt be, s mely az erd¢lyi kincstÀr
lev¢ltÀrÀbÂl ker¡lt elû. Ebbûl der¡l ki, hogy ÁrÂja mÀr jÃnius 9-¢n a Farkas utcÀban
jÀrt, s megÀllapÁtotta, hogy az iskola kÀpolnÀja ¢s boltja (valÂszÁnüleg boltÁves pinc¢je),
ahol a gabona egy r¢sz¢t ûrizt¢k, viszonylag s¢rtetlen. S mert olyan ember, aki a be-
tübûl szerzi tisztes kenyer¢t, lehajol a f´ldre taposott sÀros k´nyv utÀn is. Az egyik
kerengûn Alessandro Guagnini, olasz hadm¢rn´k RERUM POLONICARUM cÁmü hÀ-
romk´tetes munkÀjÀra bukkan. çtadja seg¢dj¢nek, Gergelynek (Gregorius Typog-
raphus), hogy vigye haza, mentse meg a pusztulÀstÂl. (Ez a Gregorius typographus,
akinek teljesebb neve csak Heltainak ebben a beszÀmolÂjÀban maradt reÀnk, minden
bizonnyal azonos azzal a Heltai officinÀjÀban dolgozÂ fametszûvel, akit eleddig csak
n¢vbetüi alapjÀn ismert¡nk, C. G. T.-vel. Szem¢ly¢vel kapcsolatban eddig csupÀn azt
tudtuk, hogy 1594 ¢s 1598 k´z´tt a nyomda kiadvÀnyai k´z¡l t´bbet is illusztrÀlt. Ha
felt¢telez¢s¡nk igaz, akkor a n¢vbetüket Ágy oldhatjuk f´l C[olosvÀri] G[regorius]
T[ypographus], s m¢g 1603-ban is KolozsvÀrott tartÂzkodott!)

Heltai t´bb ¢jszakÀn Àt teljesÁt a koll¢giumban ûrszolgÀlatot, figyelme legkivÀlt a
k´nyvekre terjed ki: mindent felszed, amit polgÀrtÀrsai elhullattak, figyelemre sem
m¢ltattak, p¢ldÀul a kÀpolna berendez¢s¢nek jegyz¢k¢t, n¢hÀny k´tet Arisztotel¢szt,
Seneca SENTENTIçI -t ¢s egy felnyÀrsalt Ávr¢tü AquinÂi Szent TamÀs-k´tetet.

Tudja, hogy Jacobinus JÀnos, fejedelmi titkÀr, majd MihÀly vajda kancellÀrja, a vÀ-
rosi tanÀcstÂl enged¢lyt kapott, hogy sÂgora, az ITER PERSICUM cÁmü ÃtleÁrÀs szerzûje,
Kakas IstvÀn k´nyveit, melyeket amaz m¢g diÀkkorÀban vÀsÀrolt itÀliai tanulmÀnyai
idej¢n, s utÂbb egykori iskolÀjÀnak adomÀnyozott, most a pusztÁtÀs utÀn elvihesse. Te-
kint¢lyes mennyis¢gü k´nyvrûl lehetett szÂ, Heltai segÁt a vÀlogatÀsban, ugyanis az
¢jszaka folyamÀn Jacobinus szolgÀi t´bbsz´r is fordultak, mÁg valamennyit elvitt¢k a
k´zeli Jacobinus-portÀra.

Kendi IstvÀn, mint rangban ¢s vagyonban elûkelûbb, az ¢jszakai ûrs¢g idej¢n ma-
gamagÀt a strÀzsÀk fej¢nek tekinti, mert a fellelt javak f´l´tt rendelkezni prÂbÀl. Hel-
tainak a koll¢gium megmaradt k´nyveibûl egy BREVIARIUM  ROMANUM-ot ¢s egy mÀ-
sik pergamenkÂdexet àajÀnd¢kozÊ, rÀadÀsk¢nt egy olasz kendûcsk¢t is, tudvÀn, hogy
sok leÀnya van typographus uramnak.

5

Sz¢kely MÂzes vÀratlanul felragyogott szerencsecsillaga hamar le is Àldozott. A brassai
papÁrmalom mellett 1603. jÃlius 17-¢n sereg¢t Radu ïerban, havaselvei vajda sz¢tug-
rasztotta, a fejedelem elesett. Basta Ãjra visszat¢rhet Erd¢lybe, melynek sz¢l¢n eddig
is ugrÀsra k¢szen vÀrakozott.

A megtorlÀst KolozsvÀr sem ker¡lheti el. Rudolf csÀszÀr a koronatanÀcsban hajlott
arra, hogy a vÀrost leromboltatja, mik¢nt Bethlen Farkas feljegyezte, àhogy KolozsvÀrt
KolozsvÀrott keresni kelljenÊ. A generÀlis azonban realistÀbb ¢s... kegyetlenebb, a kÁnzatÀs
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¢lvezetet okoz neki, ez¢rt hetvenezer forint hadisarcot vet ki a vÀrosra, lefogatja a fel-
bujtÂkat ¢s a fûkolomposokat, kiv¢gezteti TÂthÀzi MihÀlyt, a kirÀlybÁrÂt. Thoroczkai
MÀt¢nak menek¡lnie kell, odahaza TorockÂn bujkÀl jÂ darabig a vasbÀnyÀban. Basta
t´bb elûkelû polgÀrt is letartÂztat, ¢s addig tartja ûket vason, mÁg àhit¡ket le nem teszikÊ.
Az oktÂberi d¢vai orszÀggyül¢sen megparancsoltatott a kolozsvÀriaknak ä mondja Ja-
kab Elek, a vÀros XIX. szÀzadi t´rt¢n¢sze ä, hogy a fût¢ri sz¢kesegyhÀz, mely mÀr vagy
f¢l szÀzada az unitÀriusok birtokÀban van, a jezsuitÀknak adass¢k Àt, s a lerombolt hÀ-
zak, illetve iskola helyett mÀst adjanak a kÀrvallottaknak a vÀros¢bÂl.

1603 oktÂber¢ben, valÂszÁnüleg a kormÀnyzÂ generÀlis parancsÀra, a vÀrosi tanÀcs
k¢nytelen elrendelni KolozsvÀr lakÂinak kihallgatÀsÀt. A f´lvett jegyzûk´nyv szerint
elûbb a fûbÁrÂt ¢s a hat legtekint¢lyesebb polgÀrt vallattÀk afelûl: van-e nÀluk olyan
tÀrgy, mely a pÀterektûl szÀrmazik. EzutÀn a k¢t k¢rdezûbiztos maga mell¢ rendeli a
vÀrosr¢szek (utcÀk) tizedeseit, ¢s megkezdik a javak mÂdszeres visszak´vetel¢s¢t a pol-
gÀroktÂl. (A k´z¢pkori magyar tizedrendszer szerint a vÀros tÁz-tÁz portÀra volt fel-
osztva, minden tized ¢l¢n egy-egy tizedes Àllt. Ez a beosztÀs hasonlÁtott a szÀsz telep¡-
l¢seken honos Nachbarschaft-rendszerhez.)

A BelvÀros, ñvÀr, HosszÃ utca, K´z¢p utca ¢s Farkas utca a bizottsÀg Ãtvonala. ¹sz-
szesen 385 embern¢l talÀltak olyan ingÂsÀgokat, melyek a koll¢gium tulajdonÀban vol-
tak ama v¢gzetes jÃnius 9. elûtt. AlmÀssi MihÀly p¢ldÀul àegy hitvÀn g¢mes puskÀtÊ vitt
el, ¢s vallja, hogy lÀtta àLonner MihÀly veji az ñvÀrban lakÂ t´rt fel egy lÀdÀt ¢s v´tt ki belûle
´t ez¡st kalÀnt ¢s egy pÀrtaûvet, k¢t aranyas zablyÀt ¢s egy ez¡stes hegyes tûrt, nemeseknek valÂ
k´nt´s´ket isÊ. A Farkas utcÀban àKÀdÀr Lûrinczn¢ hÀzÀnÀl hÀrom gerendaÊ vagyon; àBudai
AndrÀs deÀk hÀzÀnÀl egy n¢hÀny gerenda, hÀromezer t¢gla, hat faragott kû, k¢t ablakrÀma ¡ve-
gestûl, egy paps¡veg, 1 vasrÃd, egy v¢ka bÃzaÊ. àKûhÀzi AndrÀsn¢nÀl volt egy hitvÀn viselt
nadrÀg ¢s egy ÂnpohÀr, de elûhozta ¢s megadtaÊ stb.

K´nyvek is elûker¡ltek sz¢p szÀmmal, meg k´nyvespolcok. A k¢rdezûk legt´bbsz´r
nem ÁrtÀk f´l a k´tetek cÁm¢t, bÀr van olyan, melybûl hÀrom p¢ldÀny is àelbitangoltÊ
a koll¢giumbÂl, nevezetesen Ambrosius Calepinus sok kiadÀst meg¢rt ¢s magyar szÂ-
tÀri r¢sszel is megjelentetett dictionariuma. ¹sszesen huszonh¢t embern¢l talÀltak k´-
zel szÀz k´nyvet, de a leltÀr nem vÀlasztja k¡l´n a k´nyveket a t´bbi tÀrgytÂl, ¢pÁtû-
anyagtÂl, csecsebecs¢tûl, Ãgy sorolja f´l, mint akÀrmely mÀs k´z´ns¢ges holmit, csorba
kaszÀt vagy szakadt selymet, tüzifÀt.

KolozsvÀr nÂtÀriusa àvallja, hogy akkor igen beteg voltÊ ä ez¢rt is vezette jÃniusban a
jegyzûk´nyvet Heltai GÀspÀr ä, à¢s az û hÀzÀhoz semmit sem vittek, hanem szolgÀjÀnÀl lÀtott
egy Calepinust ¢s valami hitvÀn k´nyveketÊ (!). KannagyÀrtÂn¢ asszony azt mondta, hogy
àvalami k´nyveket szedett volt fel, kiket a pÀtereknek megadtanakÊ. àRÀzmÀny IstvÀnnÀl vadnak
valami k´nyvek ä olvassuk mÀsutt ä, kiket az ́ ccse, RazmÀn deÀk vitt volt oda hÀzÀhoz.Ê Olajos
SzabÂ MihÀlynÀl a K´z¢p utcÀban volt egy Evang¢lium, Besenyei Barb¢ly P¢tern¢l
àegy Caius Plinius, egy Dispensatorium in 17 folio [azaz egy tizenh¢t leveles szertartÀs-
k´nyv], mÀsf¢l Àrkus pergamentÊ. Egy BalÀssy BÀlint nevü kolozsvÀri cÁvisn¢l a bizottsÀg
szint¢n egy Calepinus-f¢le latin szÂtÀrat fedezett fel, egy bibliÀt ¢s à3 sidÂ k´nyvetÊ. K¢-
telked¡nk abban, hogy tudott is h¢ber¡l a der¢k f¢rfiÃ, de a zsidÂ nyelvnek becs¡lete
van Erd¢lyben n¢melyek elûtt, miÂta ide is bekapott a szombatossÀg. (A sz¢kelyf´ldi
BalÀssi csalÀdrÂl ismert, hogy ebben az idûben E´ssi AndrÀs ¢s DÀvid Ferenc hÁve volt.)
V¢g¡l, hogy a p¢ldÀk sorÀt lezÀrjuk, id¢zz¡k az emlÁtett bün¡gyi jegyzûk´nyvbûl Bor-
b¢ly Ily¢s tizedes eset¢t szint¢n a Farkas utcÀbÂl, kin¢l a bizottsÀg àegy jegyzûk´nyvet,
egy vagdalt [!] CalepinustÊ talÀlt, àmelyet az fia egy deÀknak adott ¢s elment az a deÀkÊ, volt
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m¢g à1 biblia, kit az fia mÀs k´nyven elcser¢lt, az t´bbit megadta, csak az Calepinus maradott
hÀtraÊ.

°rdekes, hogy a felvett adatok k´z´tt nem szerepel ifjabb Heltai GÀspÀr ¢s csalÀd-
jÀnak neve, noha k´zismert, hogy az ñvÀrban lakott (intra moenia = azaz a vÀrosfalak
k´z´tt, jegyezt¢k f´l 1603-ban is, amikor februÀrban letette az esk¡t Rudolf csÀszÀr
hüs¢g¢re Basta tÀbornoknak), mik¢nt k´nyveinek cÁmlapjÀra is rÀnyomtatta: àColos-
vÀrat Nyomtattatott Helthaj GÀspÀr hÀzÀnÀl az ñ VÀrbanÊ (pl. RMNY 664.). Minden bi-
zonnyal a mÀr korÀbbrÂl ismert ´nigazolÂ vallomÀsa a comissariusok kez¢n¢l volt, s
azt hiteles, szavahihetû bizonyossÀgnak tekintett¢k, mely felmentette ÁrÂjÀt a tovÀbbi
zaklatÀsok alÂl.

6

A jelenleg MarosvÀsÀrhelyen, a TelekiäBolyai k´nyvtÀrban ûrz´tt Tomaso Bozio DE

RUINIS GENTIUM (jelzete: Bo 6039) cÁmlapjÀbÂl hiÀnyzik egy 2,5x4,5 centim¢teres sza-
kasz. KivÀgtÀk, kiszakÁtottÀk. Akkora darabka, amelyre k¢nyelmesen rÀf¢rt egy tulaj-
donosbejegyz¢s k¢t-hÀrom sora. A r¢gi k´nyvek bÃvÀrlÂi elûtt jÂl ismert az eff¢le
àdamnatio memoriaeÊ, valamely nemkÁvÀnatos elûzû k´nyvtulajdonos eml¢k¢nek
t´rl¢se.

Mi Àllhatott ott, csak talÀlgatni tudjuk. T¢ny, hogy elûbb fekete tintÀval akartÀk el-
t¡ntetni a possessor nev¢t, s oly h¢vvel estek neki a cÁmlapnak, hogy a tinta Àt¡t´tt a
nyomtatvÀny mÀsodik level¢re is, utÂbb pedig teljesen eltÀvolÁtottÀk a k¢nyelmetlen
bejegyz¢st.

Felt¢telez¢s¡nk szerint ez a Bozius-f¢le t´rt¢nelmi mü a kolozsvÀri jezsuitÀk tulaj-
donÀban volt. Nemr¢gen szerezhett¢k meg, hiszen a megjelen¢s ¢s a Heltaihoz ker¡-
l¢se k´z´tt csupÀn n¢gy esztendû k¡l´nbs¢g van, s a t´rt¢nelem oktatÀsÀhoz, az Ãj-
donsÀgok irÀnt mind¢tig fog¢kony tanÁtÂrend szÀmÀra igen hasznos tank´nyv lehe-
tett. A k´tet ä amennyiben felt¢telez¢s¡nk megÀll ä tehÀt 1603. jÃnius 9. ¢s 12. k´z´tt
ker¡lt idegen k¢zre, s Ãj gazdÀja elt¡ntette az elûbbi birtokos nev¢t a cÁmlev¢l jobb
oldalÀrÂl.

Az is felmer¡lhet, hogy a k´nyvet ¢ppens¢ggel Heltai mentette meg a pusztulÀstÂl,
kivÀgta az ÀrulkodÂ nyomokat, majd sz¢pen besorolta sajÀt k´nyvtÀrÀba. çm ezt a le-
hetûs¢get szem¢ly szerint elvetj¡k. Heltai jellem¢vel ́ sszeegyeztethetetlennek tartjuk
az eff¢le cselekedetet. EmlÁtett beszÀmolÂjÀban ä hit¡nk szerint ä minden k´tetet, melyet
a koll¢giumban talÀlt, felt¡ntetett. M¢g azt is fontosnak tartotta jÃnius 12-¢n megem-
lÁteni, hogy egy igen sz¢p bibliÀt, melyet KolozsvÀr vÀrosa hozatott SzilvÀsi JÀnos
urammal, a vÀrosi iskola rektorÀnak juttattÀk.

A k´tetet n¢vtelen meglelûje tehÀt nem tartja magÀnÀl n¢hÀny napnÀl tovÀbb, hi-
szen jÃnius 12-¢n mÀr Heltai tulajdonÀba ker¡l Àt. Az is lehet, hogy a nyomdÀszmester
megvÀsÀrolta, bÀr ebben az esetben ÀltalÀban bejegyezt¢k a v¢telÀrat is a szerz¢s idû-
pontja mell¢. Ha sejtette is Heltai, hogy a k´nyv nem jogszerüen az¢, akitûl kapta,
semmi bizonyÁt¢ka nem volt erre n¢zve, Ágy hÀt k¢nytelen volt magÀra vÀllalni az or-
gazda szerep¢t. De jure ugyanis nincs kinek visszaszolgÀltatnia, ugyanis a pÀterek a rom-
bolÀstÂl, testi bÀntalmazÀstÂl megr¢m¡lve mÀr 10-¢n elhagytÀk a vÀrost, sokan Len-
gyelorszÀgba futottak G. Argenti atya vezet¢s¢vel, mÀsok G´rg¢nyben vontÀk meg ma-
gukat, a BogÀthyak vÀrÀban, vagy az erd¢lyi katolikus fûurak v¢dûszÀrnyai alÀ hÃ-
zÂdtak. KolozsvÀr tanÀcsa nem vÀllalta magÀra a megûrz¢s feladatÀt.
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1603 oktÂber¢ben aztÀn visszat¢rhettek a jezsuitÀk Basta tÀbornok segÁts¢g¢vel, s
mint lÀttuk, KolozsvÀrott megkezdûd´tt a kÀrok felbecs¡l¢se, az eltulajdonÁtott va-
gyontÀrgyak visszaszerz¢se. Pietro Maggiore rektor szerint k¢tezer forint ¢rt¢kü k¢z-
irat veszett oda, a nyomtatott k´nyvek ¢rt¢k¢t fel sem t¡ntette. A lerombolt iskola he-
lyett az unitÀriusoktÂl elvett¢k az ÂvÀri iskolÀt 1603 v¢g¢n vagy a k´vetkezû esztendû
elsû napjaiban, ugyanis az Ãj, a PrÀgÀbÂl hÁvott rektor, Jacob Gerasus pÀter januÀrban
elismerv¢nyt Ár alÀ, miszerint k¢zhez kapta a rend alapÁtÂlevel¢t a koll¢gium Ãjrameg-
nyitÀsÀhoz.

Heltai GÀspÀr valÂszÁnüleg ekkor juttatta (vissza) a k´nyvet a fûiskola birtokÀba, s
ezt az atyÀk 1604-ben be is vezett¢k Bozio k´nyv¢nek cÁmoldalÀra (Collegij Soc. JESV
CLAUD. 1604).

Mi k¢sztette az unitÀrius Heltait arra, hogy megvÀljon a k´nyvtûl a katolikusok ja-
vÀra? A f¢lelem? A k¢nyszerÁtû sejt¢s, hogy lopott k´nyvet tartogat polcÀn? A lelkiis-
meret-furdalÀs? Valamif¢le lovagias becs¡let¢rz¢s talÀn? Avagy ¢rtelmis¢gi stÀtusa,
amely tÃll¢pi a felekezeti korlÀtokat, s az unitÀriust ¢s katolikust a k´nyvek szere-
tet¢ben eggy¢ teszi? TalÀn a k´nyvrablÀs ä melyet maga is elÁt¢l ä lÀtvÀnyÀtÂl megcs´-
m´r´lve a hÁres koll¢giumi gyüjtem¢nyt Ãjra teljes ragyogÀsÀban szerette volna lÀtni?
Politikai, ´nv¢delmi megfontolÀs? Az elherdÀlt javak utÀn indÁtott Ãjabb vizsgÀlat le-
hetûs¢ge?

Nincs rÀ egy¢rtelmü felelet.
Az 1603-as ¢s 1604-es esztendû semmi jÂt nem hozott KolozsvÀrra. A nyomor ¢s

¢hs¢g mindent elborÁtott, a terror merevg´rcsbe rÀntotta a lelkeket ¢s a tenni akarÀst.
A jezsuitÀk Ãjfent nyeregben ¢rezhett¢k magukat.

1605-ben, melynek fordulÂjÀt Heltai 1604-ben nem sejthette meg, Bocskai meg-
mozdulÀsÀnak hÁr¢re, KolozsvÀr n¢pe jÃnius 21-¢n m¢g egyszer kikergette a jezsui-
tÀkat a vÀrosbÂl, akik majd csak a XVIII. szÀzadban t¢rhetnek ism¢telten vissza a Sza-
mos mell¢. Ekkor, 1605-ben szÂrÂdott sz¢t v¢g¢rv¢nyesen a koll¢giumi k´nyvtÀr is,
Bozius k´nyve pedig elker¡lt KolozsvÀrrÂl, ¢s 1670-ben Gyulafeh¢rvÀrott egy bizo-
nyos Samarjai L. Ferenc vÀsÀrolta meg. (RÂla annyit siker¡lt kiderÁten¡nk, hogy a
fejedelmi tÀbla, a kisebbik kancellÀria jegyzûje volt a XVII. szÀzad nyolcadik ¢vtize-
d¢ben.) SamarjaitÂl a gyulafeh¢rvÀri ReformÀtus Koll¢giumba ker¡lt, majd 1716-tal
MarosvÀsÀrhelyre, ugyanis az emlÁtett iskola (az elüz´tt sÀrospataki jogutÂdja) ebben
az esztendûben egyes¡lt a marosvÀsÀrhelyi kisiskolÀval, s 1718-ban emelt¢k kettej¡k
egy¡ttes¢t koll¢giumi rangra. (A vÀsÀrhelyi iskola tanÀri k´nyvtÀra pedig 1954-tûl a
TelekiäBolyai k´nyvtÀr ÀllomÀnyÀba ker¡lt Àt.)

Az olvasÂ megbocsÀtja talÀn, hogy a szükszavÃ adatok k´z´tt tÀtongÂ h¢zagokat a
k´nyvt´rt¢n¢sz logikÀja ¢s fantÀziÀja szerint kÁs¢relt¡k meg Àthidalni, de a felt¢tele-
z¢sek ¢s t¢ved¢sek is segÁthetnek egy-egy k´nyv ¢letsorsÀnak tisztÀzÀsÀban.
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Balla ZsÂfia

ALBA

N¢zd ezt az ¡res fekhelyet:
sebhelyet a test helyett.

F¢nyes pÀra, bûre, vilÀgÁt.
Derengve füti ¢jszakÀit.

Egy Àlmot n¢z: karikÀk, r¢ztük.
Nyelv, ujjak: tudÀsuk em¢sztik.

CsikÂbÀrsony ¢rint¢s keres.
Kitapint ¢s tapasztal, heves.

A Hold fulladt. °g-vÁz k¢tr¢t hajlott.
SÂvÀrgÀs nyaldossa a partot.

TorlÂdik hullÀm, lepedû.
FaggyÃfeh¢r a hült idû.

°rik az utolsÂ veres¢g.

SPIRçL

A DunÀn egy hajÂbÂl
f¢ny orgonÀl zuhog
Csak mondogatod n¢kem
a kirelejzumot

Az esû sz¢tnyÁlt ¢rted
¢n paskolom a t¢rded
fojtÂs villÀmot nyeltem
minden szÂra ¡gyeltem

Mindig tÀrgy voltam f¢nyes
mÀrvÀny korall ez¡sttÀl
Te megf¡r´dt¢l bennem
s magadtÂl messze toltÀl
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°des ´cs¢m vagy bÀtyÀm
Te sem tudod m¢g mÀs sem
Lapoztam p´nd´r kÀrtyÀn
az arcmÀsod kerestem

Magad ha bekerÁted
F¢lelmed kiterÁted
ñvatosan szeretlek
SzÁvem m¢ly¢re vetlek

OLAJCSERE

       A voltak enciklop¢diÀjÀhoz

Az ÁrÂk k¡ld´tts¢ge
TirÀnniÀba megy.

írÂ ÁrÂval fog kezet.
F´lolvassÀk a nÀd-
f´lolvassÀk a cukorrÂl
szÂlÂ novellÀt ¢s a lÂsz´ges
verseket.

Olajcsere, orgazdus.

ºlnek a f´lvirÀgozott
fapadokban, meg ¢rtûn.
Van dÁszeb¢d, k´telezû
s¢ta. Picci
eml¢ktÀrgyak az ÁrÂk
aktatÀskÀja fenek¢n:
tollak, fogacskÀk, ÂlomkÀk,
bilincsk¢k, paper, lap.
A hÀzi gazdÀk
(sok kedves rokon!)
sorfalat Àllnak,
integetnek
a menek¡lû rep¡lûg¢pnek.

F´lragyog a Nap
a pl¢hfogsorokon.

408 ã Balla ZsÂfia: Versek



409

A HALçL ELLENS°GE

Az olvasÂ hamarosan k¢zbe veheti Canet-
ti ´n¢letrajzi reg¢ny¢nek harmadik k´te-
t¢t. A cÁmet ä n¢met¡l DAS AUGENSPIEL ä
àSzemez¢sÊ-nek is fordÁthatnÀnk, ha ez
nem szükÁten¢ az eredeti kifejez¢s ¢rtel-
m¢t egy meghatÀrozott jelent¢smozza-
natra. MÀrpedig Canetti ä ez a k´nyvbûl
vilÀgosan kider¡l ä tÀgabb ¢rtelemben
gondolta a dolgot. Annyi bizonyos: a
szem mint a szem¢lyis¢g f¢ny¢nek forrÀsa
kit¡ntetett szerephez jut ebben a harma-
dik k´tetben. Legyen bÀr szÂ Anna Mah-
ler Canettit is megbüv´lû szem¢nek kiel¢-
gÁthetetlen vadÀszszenved¢ly¢rûl, Joyce
csaknem a vaksÀggal hatÀros, de semmi
szÁn alatt el nem ismert gy´ng¢nlÀtÀsÀrÂl,
Musil szem¢nek gyakori elsz¡rk¡l¢s¢rûl
vagy a titokzatos mester, Sonne minden
dics¢rû szÂnÀl t´bbet mondÂ, melegen
sugÀrzÂ tekintet¢rûl. Igen, a szeretetet,
elismer¢st vagy ¢ppen ä Alma Mahler
eset¢ben ä hatalmat szomjazÂ, esendû
emberek, t´bbnyire b¢csi müv¢szek
szemjÀt¢kÀnak lehet¡nk tanÃi e k´nyv ol-
vastÀn. K´zben az ÁrÂ lebilincselû port-
r¢kban ´r´kÁti meg talÀlkozÀsait Broch-
hal, Musillal, Werfellel, a szobrÀsz Wotru-
bÀval, a zeneszerzû Alban Berggel ¢s az
akkortÀjt PrÀgÀban ¢lû KokoschkÀval.

Az 1931ä37 k´z´tti idûszak a fiatal Ca-
netti ¢let¢ben az ÁrÂvÀ ¢r¢s, az ÁrÂi be¢r-
kez¢s idûszaka. Huszonhat ¢vesen k¢sz¡l
el nagy reg¢ny¢vel, a KçPRçZAT-tal, me-
lyet gyors egymÀsutÀnban k¢t drÀma k´-
vet. MindhÀrom ÁrÀsmü messze megelû-
zi, ha korÀt nem is, de a korÁzl¢st minden-
k¢ppen, s megsz¡let¢s¢nek idej¢n egy vi-
szonylag szük hallgatÂsÀgon, illetve olva-
sÂk´z´ns¢gen kÁv¡l senkit sem lelkesÁt.
Sût, a belûl¡k tartott felolvasÀsok nem-
egyszer botrÀnnyal, csÃfos bukÀssal v¢g-
zûdnek. Canetti t´retlen ÁrÂi ´nbizalmÀt

azonban csak Thomas Mann kezdeti ¢r-
dektelens¢ge ingatja meg. A lapunkban
k´z´lt egyik fejezet ¢ppen errûl szÂl. Csak
¢rdekess¢gk¢ppen emlÁtem meg, hogy
mik´zben a huszonhat ¢ves ismeretlen
b¢csi szerzû nyolck´tetesre tervezett re-
g¢nyciklusa ä a MEGSZçLLOTTAK EMBERI

SZíNJçT°KA  ä koncepciÂjÀval b¡szk¢lke-
dik A VARçZSHEGY  ÁrÂjÀnak, vÀllalkozÀsÀ-
nak komolysÀgÀt mindjÀrt hÀrom vaskos
k¢ziratk´teggel ä a majdani KçPRçZAT-
tal ä demonstrÀlva, ak´zben a n¢met szel-
lem reprezentÀnsak¢nt tisztelt Nobel-dÁ-
jas ÁrÂ mÀr javÀban dolgozik a àmitikus
sz¢lhÀmosÊ-rÂl szÂlÂ reg¢ny¢n, m¢g ha
egyelûre az elût´rt¢netekn¢l tart is csu-
pÀn. °ppen ekkor, a k¡ldem¢ny ¢rkez¢-
s¢nek idej¢n, 1931 november¢ben jele-
nik meg M¡nchenben egy fejezet JçKOB

MENYEGZýJE cÁmmel az ekkor m¢g bi-
zonytalan kimenetelü vÀllalkozÀsbÂl. Az-
Âta tudjuk, Canetti soha nem Árta meg a
monstre reg¢nyfolyamot, Thomas Mann
ellenben tizenhat ¢vi munka utÀn, 1943
januÀrjÀban elk¢sz¡lt a teljes JñZSEF-
tetralÂgiÀval. A sors fintora? Aligha, hi-
szen Canetti akkor mÀr a T¹MEG °S HA-

TALOM essz¢in dolgozik, valÂban az em-
beri megszÀllottsÀgok term¢szet¢t kutat-
ja, csak ¢ppen nem a sz¢pÁrÂ, hanem a
gondolkodÂ eszk´zeivel. El is t´lt vele ́ sz-
szesen vagy huszon´t ¢vet. Egyed¡l a fe-
jezet harmadik fûszereplûje, Musil nem
¢r v¢g¢re grandiÂzus vÀllalkozÀsÀnak.
Musil ¢s Thomas Mann rivalizÀlÀsa alig-
hanem egyoldalÃ lehetett, s amennyire
Musil leveleibûl ¢s naplÂibÂl nyomon k´-
vethetû, annak egyed¡li oka az elszigetel-
ten ¢lû, anyagi gondokkal k¡szk´dû ¢s
aszketikus munkamÂdszerü osztrÀk ÁrÂ
hajthatatlan term¢szet¢ben, v¢gletes Át¢-
leteiben ¢s elismer¢sre sÂvÀrgÀsÀban rej-
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lett. K¢t, merûben k¡l´nb´zû ÁrÂi alkat ¢s
¢letszerep ¡tk´z´tt azokban a cseppet
sem b¢kebeli harmincas ¢vekben. °s ami
a nagyvilÀgi sikereket illeti, a magÀt ´n-
k¢ntes Prom¢theuszk¢nt a reg¢ny sziklÀ-
jÀhoz lÀncolÂ Musil, akinek a hiÃsÀg sas-
keselyüje mardosta mÀjÀt, ebben a felÀl-
lÀsban eleve veszt¢sre volt Át¢lve a szellem
fejedelmek¢nt, kora Goeth¢jek¢nt ¡nne-
pelt Thomas Mann-nal szemben.

Canetti eml¢kez¢s¢nek leg¢lvezete-
sebb fejezetei a Grinzingrûl szÂlÂk, k´z-
t¡k a villamosos. Ebben feltünik ä igaz,
nem a legelûny´sebb megvilÀgÁtÀsban ä a
k¢sûbbi nagy b¢csi ÁrÂ, Heimito von Dode-
rer is. Szem¢lye nem szorul ments¢gre:
sz¡letett akcionista volt. Aki a nyomor¢-
kot jÀtszva tolÂsz¢kbe ¡l, ¢s a d´blingi ut-
cÀn kiborÁttatja magÀt a barÀtjÀval, hogy
megfigyelhesse a jÀrÂkelûk reakciÂit, aki
szÀzkilÂs nûket keres ¢s rendel a lakÀsÀra
hirdet¢s ÃtjÀn, majd levetkezteti ¢s n¢gy-
k¢zlÀb mÀszatja ûket egy ¡res helyis¢g-
ben, hogy a legmegfelelûbben mozgÂrÂl
mintÀzza meg Ãj reg¢ny¢nek egyik figu-
rÀjÀt, attÂl az alÀbb olvashatÂ kis mütermi
csÁny igazÀn nem vehetû zokon. De el¢g
a pletykÀriumbÂl. Doderer, aki a b¢csi vil-
lamosok nagy ismerûje ¢s szerelmese volt
ä A STRUDLHOF-L°PCSý ÁrÀsakor m¢g a
hajdani jÀratok indulÀsÀnak idej¢t, me-
netsürüs¢g¢t is pontosan rekonstruÀlta ä,
bizonyÀra maga is ´r´mmel olvasnÀ Ca-
netti megfigyel¢seit a harmincnyolcas
utasairÂl.

1991 december¢ben e sorok ÁrÂja pÀr
napot B¢csben t´lthetett. ElzarÀndokol-
va az ottani nagy k´ztemetûbe, nem kis
meglepet¢ssel ¢s megindultsÀggal kons-
tatÀlta: a vÀros Àltal l¢tesÁtett dÁszparcellÀ-
ban szÀmosan kaptak helyet A SZEMJçT°K

szereplûi k´z¡l. BÀrmik¢nt gondolkod-
tak is egymÀsrÂl ¢let¡kben, az akkor ke-

m¢nyre fagyott, hÂlepte b¢csi f´ld´n, ha
csak jelk¢pesen is ä hiszen legt´bbj¡k
mÀshol nyugszik ä, k´zel ker¡ltek egy-
mÀshoz. Werfel egy dÁsztelen kût´mb,
Sch´nberg egy Wotruba faragta, hegy¢re
ÀllÁtott kûkocka alakjÀban, s ott volt Zem-
linsky ¢s maga Wotruba is. Canetti szeme
elevenen ûrizte meg ûket. °s a harminc-
nyolcas villamos ma is ugyanazon a vona-
lon jÀr.

A SZEMJçT°K-ban ¢ri el csÃcspontjÀt az
a csalÀdi drÀma is, amely az apa elveszt¢-
s¢vel kezdûd´tt. Ebbûl a k´tetbûl tudhat-
juk meg, mi lehetett a hirtelen szÁvsz¢lhü-
d¢s valÂdi oka, mit titkolt el az anya t´bb
mint hÃsz ¢ven Àt a fia elûtt. çm idûk´z-
ben a fiÃ feles¢g¡l veszi azt a nût, akit az
anya addig se, azutÀn se tud elfogadni.
(Csak zÀrÂjelben jegyzem meg: Canetti
´n¢letÁrÀsÀban v¢gig hallgat arrÂl, hogy
feles¢ge, Veza jÂ tollÃ ÃjsÀgÁrÂ ¢s tehets¢-
ges ÁrÂnû volt, csak ¢ppen ¢let¢ben nem
sok elismer¢s jutott neki osztÀlyr¢sz¡l.)
Az anya-fiÃ viszony ezutÀn v¢gk¢pp meg-
romlik. A k´nyv utolsÂ ¢s legszebb fejeze-
te szÂl arrÂl, mennyire akarjÀk mindket-
ten a kib¢k¡l¢st, ahhoz azonban, hogy ez
megt´rt¢nhess¢k, az anyÀnak meg kell
szabadulnia a ànem ¢ltÊ ¢let lelki terhei-
tûl, s a fiÃnak Àt kell vÀllalnia e terheket.
Itt, a halÀl torkÀban nincs t´bb¢ szÂ mo-
nolÂgokrÂl, magyarÀzkodÀsokrÂl; egyet-
len vÀdlÂ tekintet s¡t, egyetlen kiutasÁtÂ
szÂ hangzik mind´sszesen, de az k´ny´r-
telen¡l, Ãjra meg Ãjra. A b¡ntet¢s egyben
a feloldÀs Ág¢rete is, s abban, ahogy a leg-
kisebb fiÃ visszaid¢zi a halott anyÀt, neh¢z
a reg¢nyÁrÂ mÀsÀt nem lÀtnunk, mert
ugyan mi egyebet is tett hosszÃ ¢veken,
oldalak szÀzain Àt, mint holtakat besz¢lte-
tett, holtakkal besz¢lt ä amÁg gyûzte, ÃrrÀ
lett a HalÀlon.

Halasi ZoltÀn



Elias Canetti

A SZEMJçT°K

R¢szletek

Halasi ZoltÀn fordÁtÀsa

Lev¢l Thomas ManntÂl

 
KimerÁtû r¢szletess¢gü, k¢zzel Árt lev¢l volt, ugyanazon a gondosan m¢rlegelt nyelve-
zeten ÁrÂdott, amelyet a k´nyveibûl is ismertem. Olyan megÀllapÁtÀsokkal volt tele,
amelyek igazÀn megleptek, s amelyeknek csak ́ r¡lhettem. Pontosan n¢gy ¢vvel elûbb
mÀr elk¡ldtem Thomas Mann-nak a reg¢ny k¢ziratÀt, hÀrom nagyalakÃ, fekete vÀ-
szonba k´t´tt k´nyvet ä biztos azt hitte, hogy valami trilÂgia lehet ä, egy hüv´s hangÃ
¢s hosszÃ lev¢l kÁs¢ret¢ben, amelyben k¢sz¡lû reg¢nysorozatom ä a MEGSZçLLOTTAK

EMBERI SZíNJçT°KA ä terv¢t fejtettem ki neki. Gûg´sebb hangon mÀr nem is Árhattam
volna. Egy Àrva szÂval se fejeztem ki hÂdolatomat a lev¢l cÁmzettje irÀnt, Ãgyhogy Tho-
mas Mann bizonyÀra fel is tette magÀban a k¢rd¢st, vajon milyen megfontolÀsbÂl vÀ-
lasztottam ¢ppen ût k¡ldem¢nyem cÁmzettj¢¡l.

Veza majdnem annyira szerette A BUDDENBROOK HçZ-at, mint az ANNA KARENI-

Nç-t, ¢s szinte a vallÀsos elragadtatÀs hangjÀn besz¢lt rÂla. Hanem engem sokszor ¢pp
ez a bÀlvÀnyimÀdÂ rajongÀs tartott vissza egy-egy k´nyv elolvasÀsÀtÂl. Ez¢rt A BUD-

DENBROOK HçZ helyett inkÀbb A VARçZSHEGY  olvasÀsÀba fogtam. A VARçZSHEGY  vi-
lÀga ismerûs volt nekem anyÀm elbesz¢l¢seibûl, hiszen anyÀm annak idej¢n k¢t ¢vet
t´lt´tt el ArosÀban, a Wald-szanatÂriumban. A reg¢ny nagy hatÀst gyakorolt rÀm, mÀr
csak az¢rt is, mert a halÀl problematikÀja olyan nagy helyet kap benne, s jÂllehet ¢n
ezekrûl a dolgokrÂl mÀsk¢nt v¢lekedtem, itt legalÀbb kimerÁtûen, jelentûs¢g¡kh´z m¢l-
tÂ mÂdon foglalkoztak vel¡k. EgyÀltalÀn nem sz¢gyelltem hÀt akkor, 1931 oktÂber¢-
ben, elsûk¢nt Thomas Mannhoz fordulni. Musilt akkor m¢g nem olvastam, ami pedig
a Thomas Mann-nal szembeni tartÂzkodÀsomat illeti, annak mind´ssze az lehetett az
oka, hogy akkor mÀr ismertem egyet-mÀst Heinrich ManntÂl, ¢s û jobban megfelelt
az egy¢nis¢gemnek, mint az ´ccse. Nem is ez volt a meglepû, hanem az ´nbizalmam.
Ebben az elsû lev¢lben egyÀltalÀn nem fejeztem ki hÂdolatomat Thomas Mann irÀnt,
amit pedig A VARçZSHEGY  ismeret¢ben igazÀn megtehettem volna. De ¢n szent meg-
gyûzûd¢ssel hittem, hogy ha csak egy pillantÀst vet is a k¢ziratomra, utÀna mÀr nem
fogja tudni letenni, egy ilyen pesszimista ÁrÂ, mint û ä mert annak v¢ltem Thomas
Mannt ä ennek a k´nyvnek nem fog tudni ellenÀllni. Az ÂriÀsi csomag azonban olva-
satlanul ¢rkezett vissza, egy udvarias lev¢l volt csatolva hozzÀ, melyben Thomas Mann
eln¢z¢st k¢rt, ami¢rt nem volt el¢g ereje a k¢zirat elolvasÀsÀhoz. Ez nagyon nagy csa-
pÀs volt. Hiszen ha û sem olvassa el ä akkor ugyan kinek lesz kedve egy ilyen nyo-
masztÂ k´nyvet v¢gigolvasni? Pedig ¢n Thomas Mann-nak nem csupÀn a jÂvÀhagyÀ-
sÀra szÀmÁtottam, hanem m¢g valami lelkesed¢sf¢l¢t is vÀrtam tûle. Thomas Mann
m¢ltatÂ szava ä gondoltam ä, ami persze ûszinte meggyûzûd¢sbûl fakadna, nem pusz-
tÀn holmi barÀti segÁtûk¢szs¢g mondatna vele, egyengethetn¢ a k´nyvem ÃtjÀt. Nem
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lÀttam akadÀlyt magam elûtt, talÀn ez¢rt is Ártam neki olyan elbizakodottan ´nhitt
hangnemben.

Thomas Mann elutasÁtÂ levele erre az elbizakodottsÀgra volt a ä valÂszÁnüleg meg-
felelû ä vÀlasz, merthogy a k´nyvet nem ismerte. A k¢zirat ezutÀn n¢gy ¢vig hevert.
K´nnyü elk¢pzelni, mit jelentett ez, mÀr ami az ¢letem k¡lsû alakulÀsÀt illeti. De m¢g
enn¢l is fÀjÂbb volt az a seb, amit Thomas Mann az ´n¢rzetemen ejtett. V¢rig voltam
s¢rtve, ami¢rt kikosarazta a k´nyvem, ¢s s¢rtett b¡szkes¢gemben elhatÀroztam, hogy
ezentÃl egy l¢p¢st sem teszek vele sehovÀ. Csak lassank¢nt, ahogy itt-ott felolvasÀsokat
tartottam belûle, ¢s a felolvasÀsok r¢v¢n egy-k¢t barÀtra tettem szert, siker¡lt ez utÂb-
biaknak rÀvenni¡k, hogy prÂbÀlkozzam enn¢l meg annÀl a kiadÂnÀl. PrÂbÀlkozÀsaim
sorra kudarcba fulladtak, Ãgy, ahogy azt elûre lÀttam a Thomas Mann r¢sz¢rûl ¢rt
keserves csalÂdÀs utÀn.

Nos hÀt a k´nyv ä 1935 oktÂber¢ben ä v¢g¡l megjelent, s ¢n szilÀrdan elt´k¢ltem,
hogy elk¡ld´m Thomas Mann-nak. Az a seb, amit annak idej¢n ejtett, azÂta is fÀjt
nekem. Egyed¡l û gyÂgyÁthatta be, azzal, hogy elolvassa a k´nyvet, ¢s belÀtja, hogy
igazsÀgtalanul jÀrt el, amikor olyasmit utasÁtott vissza, ami igenis m¢ltÂ lett volna az û
figyelm¢re. EzÃttal mÀr nem olyan arcÀtlanul ´nhitt levelet mell¢keltem a k´nyvh´z,
egyszerüen csak elûadtam neki a t´rt¢nteket, de ez is bûven elegendû volt ahhoz, hogy
kitess¢k: milyen m¢ltÀnytalanul bÀnt velem. Thomas Mann hosszÃ lev¢lben vÀlaszolt.
Jelleme, lelkiismeretess¢ge arra ´szt´n´zte, hogy tegye jÂvÀ az àigazsÀgtalansÀgotÊ.
Levele ä mindazok utÀn, ami t´rt¢nt ä boldoggÀ tett.

Ezzel egy idûben jelent meg a reg¢nyrûl az elsû recenziÂ a Neue Freie Press¢ben,
valami teljesen fel¡letes ÁrÀs, amely ugyan a tÃlÀradÂ lelkesed¢s hangjÀn ¡dv´z´lte a
k´nyvet, de egy olyan ÁrÂ tollÀbÂl sz¡letett, akit ¢n nem vettem komolyan, akit egy-
szerüen nem lehetett komolyan venni. De bÀrmilyen gyatra iromÀny volt, m¢giscsak
meglett a hatÀsa, mert amikor aznap (vagy ez mÀr mÀsnap t´rt¢nt?) bementem a Her-
renhofba, odaj´tt hozzÀm Musil, m¢ghozzÀ olyan kedvesen, amilyennek m¢g soha-
sem lÀttam. Kezet nyÃjtott, s m¢g ha csak mosolygott volna, de nem, valÂsÀggal rÀm
ragyogott. Ez mÀr csak az¢rt is feltünt nekem, mert addig szilÀrdan meg voltam gyû-
zûdve rÂla, hogy Musil soha nem enged¢lyezne magÀnak eff¢le nyÁlt szÁni ragyogÀst.
àGratulÀlok a nagy sikerhez!Ê ä mondta. Majd hozzÀtette, hogy m¢g csak egy r¢szt
olvasott el a reg¢nyembûl, de ha ilyen jÂ lesz a folytatÀs is, akkor meg¢rdemlem ezt a
sikert. Ez a szÂ: àmeg¢rdemliÊ, az û szÀjÀbÂl szinte megr¢szegÁtett. Ehhez m¢g egy-k¢t
roppant dics¢rû megjegyz¢st füz´tt, amit az¢rt nem szeretn¢k elism¢telni, mert a dol-
gok azutÀn Ãgy alakultak, hogy Musil k¢sûbb talÀn vissza is vonta volna ûket. Ezek a
dics¢rû szavak valÂsÀggal az eszemet vett¢k. Hirtelen Àt¢reztem, milyen nagyon vÀr-
tam Musil Át¢let¢re, talÀn ¢ppolyan izgalommal vÀrtam rÀ, mint Sonn¢¢ra. Eg¢szen
kÀba voltam ¢s zavarodott. Nagyon meg lehettem zavarodva, mÀsk¡l´nben hogyan k´-
vethettem volna el akkora hibÀt, olyan kÁnos tapintatlansÀgot?

V¢gighallgattam, amit mondott, aztÀn nyomban elÃjsÀgoltam neki: à°s k¢pzelje
csak, Thomas ManntÂl is kaptam egy hosszÃ levelet!Ê Musil abban a szempillantÀsban
megvÀltozott, olyan volt, mintha hÀtraugrott volna egyet, vissza ´nmagÀba, az arca
sz¡rke lett, mÀr csak az a bizonyos h¢j, a pÀnc¢l volt belûle ¢rz¢kelhetû. àögy!Ê ä
mondta, f¢lig odanyÃjtva a kez¢t, Ãgy, hogy csak az ujjait foghattam meg, ¢s ridegen
elfordult. Ezzel bÃcsÃt is mondott nekem.

BÃcsÃt, m¢ghozzÀ ´r´kre. Musil mestere volt a tÀvolsÀgtartÀsnak, ebben nagy gya-
korlatra tett szert. Akit û egyszer eltaszÁtott magÀtÂl, az v¢g¢rv¢nyesen el lett taszÁtva.
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Ha tÀrsasÀgban talÀlkoztam vele, ami az elk´vetkezû k¢t ¢v folyamÀn n¢ha elûfordult,
Musil soha nem int¢zte hozzÀm a szÂt, de mindig udvarias maradt. Soha t´bb¢ nem
Àllt le velem besz¢lgetni. Ha valahol elhangzott a nevem, hallgatott, mintha nem tud-
nÀ, kirûl van szÂ, s mintha nem is volna kedve felvilÀgosÁtÀst k¢rni rÂla.

Mi t´rt¢nt? Mit k´vettem el? Mi volt az a fûbenjÀrÂ bün, amit Musil soha t´bb¢ nem
tudott megbocsÀtani nekem? Kiejtettem elûtte Thomas Mann nev¢t, m¢ghozzÀ abban
a pillanatban, amikor û, Musil ¢ppen elismert engem. Egy Thomas ManntÂl kapott
levelet emlegettem, rÀadÀsul hosszÃ levelet, k´zvetlen¡l azutÀn, hogy û, Musil gratu-
lÀlt nekem, ¢s meg is indokolta, mi¢rt gratulÀl. SzavaimbÂl Musil arra k´vetkeztetett,
hogy nyilvÀn Thomas Mann-nak is elk¡ldtem a reg¢nyt, ugyanÃgy, mint neki, hason-
lÂ, tiszteletteljes ajÀnlÀs kÁs¢ret¢ben. Musil nem ismerte az elûzm¢nyeket, arrÂl nem
tudott, hogy ez a k¡ldem¢ny egyszer mÀr n¢gy ¢vvel ezelûtt is elment. De m¢g ha
tudta volna is, mi Àll a mostani postÀzÀs ¢s lev¢l hÀtter¢ben, ha tisztÀban lett volna is
e r¢gi histÂria valamennyi r¢szlet¢vel, viselked¢semet akkor is ¢ppolyan durva s¢rt¢s-
nek ¢rezte volna. Musil¢nÀl k¢nyesebb ´n¢rzettel soha ¢letemben nem talÀlkoztam,
¢s ¢n ebben a boldog zavarodottsÀgomban, semmi k¢ts¢g, tÃl sokat engedtem meg
magamnak vele szemben. Teljesen ¢rthetû volt, hogy Musil Ãgy hatÀrozott, ez¢rt bün-
hûdn´m kell. Ez a bünhûd¢s nagyon fÀjdalmas volt nekem, tulajdonk¢ppen sohasem
hevertem ki, hogy Musil akkor elfordult tûlem, ¢ppen abban a szÀmomra legmagasz-
tosabb pillanatban, amit vele kapcsolatban Àt¢ltem. FÀjdalmas volt ez a bünhûd¢s, de
mert û rÂtta ki rÀm, elfogadtam. Meg¢rtettem, hogy pillanatnyi elmezavaromban, ami
Âhatatlanul fell¢p, ha az embert vÀratlan elismer¢s ¢ri, milyen m¢lyen megbÀntottam
ût, ¢s nagyon sz¢gyelltem magam emiatt.

Musil nyilvÀnvalÂan azt hitte, hogy Thomas Mannt t´bbre ¢rt¢kelem nÀla. MÀrpe-
dig ezt nem türhette, fûleg olyasvalakitûl, aki ennek ¢ppen az ellenkezûj¢t hirdette
minden¡tt. Musil elvÀrta, hogy az ember meg is tudja indokolni a tisztelet¢t, ha ez
nem t´rt¢nt meg, nem is vette komolyan a tiszteletet. Annak pedig mindig is nagy
jelentûs¢get tulajdonÁtott, hogy az ember kit vÀlaszt: ût vagy Thomas Mannt. Ha csu-
pÀn olyasf¢le figurÀrÂl lett volna szÂ, mint Stefan Zweig, akinek elismerts¢ge kizÀrÂlag
a szorgalmon alapult, a vÀlasztÀs k¢rd¢se fel sem vetûd´tt volna. Azt azonban Musil
nagyon is jÂl tudta, hogy kicsoda Thomas Mann. Thomas Mann eset¢ben fûk¢nt az
elismerts¢g m¢rt¢ke zavarta, ´sszevetve az ´v¢vel. A maga mÂdjÀn egy¢bk¢nt Musil is
igyekezett elnyerni Thomas Mann jÂindulatÀt, m¢ghozzÀ ¢ppen ez idû tÀjt (nekem
akkor errûl halovÀny sejtelmem sem volt), csakhogy û abban a meggyûzûd¢sben tette
ezt, hogy t´bb nÀla, abban a tudatban, hogy neki joga van szakÁtani abbÂl a bab¢rbÂl,
amely Thomas Mann fej¢t ´vezi. MÀs dolog az, ha egy fiatal ÁrÂ, aki eddig ûszinte
meggyûzûd¢ssel hÂdolt az û ÁrÂi nagysÀga elûtt, abban a szent pillanatban, amikor û
¢ppen elfogadja a müv¢t ¢s elismeri, hozakodik elû ¢pp azzal a n¢vvel, amelyet û joggal
k¢sz¡l ki¡tni a nyeregbûl, m¢g ha ä egyelûre ä hasztalan rohamoz is. Ez minden ko-
rÀbbi hÂdolatnyilvÀnÁtÀst gyanÃssÀ tesz. A szellem birodalmÀban az ilyesmi fel¢r egy
fels¢gs¢rt¢ssel, ¢s meg¢rdemli, hogy szÀmkivet¢s legyen a b¡ntet¢se.

Nagyon fÀjt nekem, hogy Musil elfordult tûlem. MÀr ott, a Herrenhofban is, amikor
ez az elfordulÀs m¢g csak fizikailag ment v¢gbe elûttem, meg¢reztem, hogy valami
jÂvÀtehetetlen t´rt¢nt.

Thomas Mann level¢re azonban ezek utÀn k¢ptelen voltam mÀr vÀlaszolni. Az,
hogy nev¢nek emlÁt¢se ilyen hatÀst gyakorolt Musilra, valÂsÀggal megb¢nÁtott. N¢-
hÀny napig kezembe se tudtam venni a levelet. Addig-addig tartogattam vissza a k´-
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sz´netemet, mÁg v¢g¡l mÀr nem rÂhattam le, egyszerüen az¢rt, mert annyi idû telt el.
Akkor elûvettem a levelet, ¢s annÀl nagyobb ´r´mmel olvastam el ÃjbÂl. ¹r´m´m
mindaddig friss maradt, mÁg nem reagÀltam rÀ. Mindennap Ãgy ¢reztem, mintha az-
nap j´tt volna a lev¢l. Az is lehet, hogy egy kicsit meg akartam vÀratni ÁrÂjÀt, miutÀn
û is vÀratott engem n¢gy ÀllÂ esztendeig. De ez csupÀn mai keletü felt¢telez¢s. BarÀ-
taim, akik hallottak a lev¢lrûl, k¢rdezgettek, mit feleltem rÀ, amire ¢n mind´ssze
annyit tudtam mondani: àM¢g semmit, m¢g semmit!Ê N¢hÀny hÂnap mÃlva mÀr Ágy
hangzott a k¢rd¢s: àHogyan fogja ezt megmagyarÀzni? Mivel fogja megindokolni,
hogy egy ilyen levelet m¢g most se vÀlaszolt meg?Ê Erre se tudtam mit vÀlaszolni.

1936 ÀprilisÀban ä akkor mÀr t´bb mint ´t hÂnap telt el ä az ÃjsÀgokbÂl ¢rtes¡ltem
arrÂl, hogy Thomas Mann B¢csbe j´n elûadÀst tartani FreudrÂl. ögy ¢reztem, ez az
utolsÂ lehetûs¢gem arra, hogy jÂvÀtegyem a mulasztÀsomat. MegÁrtam hÀt neki ¢le-
tem legtÃlÀradÂbb hangÃ level¢t ä hogyan is magyarÀzhattam volna meg mÀsk¢nt,
amit annak idej¢n elk´vettem? Kiss¢ megsz¢gyenÁtû lenne ma Ãjraolvasni ezt a levelet.
Mert amikor neki¡ltem, hogy megÁrjam, mÀr ismertem annak az ÁrÂnak a müv¢t, aki
nekem t´bbet jelentett nÀla: akkor mÀr ismertem A TULAJDONSçGOK N°LKºLI EMBER

elsû k¢t k´tet¢t. Ugyanakkor valÂban hÀlÀs voltam Thomas Mann-nak, mert ami az
Àltala ejtett sebet illeti, az beforrt. Level¢ben olyan dolgok Àlltak, amelyek b¡szkes¢ggel
t´lt´ttek el. AlapjÀban v¢ve ä an¢lk¡l, hogy ezt bevallottam volna magamnak ä ugyan-
azt tettem n¢gy ¢v mÃltÀn, amit maga Thomas Mann is: mindketten jÂvÀtett¡k egy-
kori mulasztÀsunkat. ý azzal, hogy elolvasta a KçPRçZAT-ot, ¢s elmondta rÂla a v¢le-
m¢ny¢t, ¢n pedig azzal, hogy azt az elsû, szemtelen¡l ́ ntelt levelemet kivÀltottam egy
mÀsikkal, ¢s ebben a sokszorosÀt adtam meg annak a tiszteletnek, amely akkoriban
jÀrt volna neki.

Gondolom, ´r¡lt ennek. De a k´r nem zÀrult be teljesen. Levelemben kinyilvÀnÁ-
tottam, mennyire ́ r¡ln¢k, ha talÀlkozhatn¢k vele b¢csi tartÂzkodÀsa alatt. Benedikt¢k
meghÁvtÀk eb¢dre. Thomas Mann, amikor ott volt, ¢rdeklûd´tt utÀnam, ¢s elmondta,
hogy nagyon szeretett volna lÀtni. Broch, aki szint¢n jelen volt, k´z´lte, hogy itt lakom
az utca tÃloldalÀn, eg¢szen k´zel. Fel is ajÀnlotta, hogy mindjÀrt Àtn¢z hozzÀnk, ¢s
elhoz Benedikt¢khez. El is j´tt, de nem talÀlt otthon, akkor ¢pp a villamoson ¡ltem,
Sonn¢hoz mentem a Cafe Museumba. így t´rt¢nt, hogy bÀr felolvasni hallottam Tho-
mas Mannt, sohasem ismerkedhettem meg vele szem¢lyesen.

A harmincnyolcas villamos

EgyÀltalÀn nem volt hosszÃ Ãt, mindig v¢gÀllomÀstÂl v¢gÀllomÀsig mentem, de f¢l ÂrÀ-
nÀl soha nem tartott tovÀbb. De ¢n azt se bÀntam volna, ha tovÀbb tart, mert ¢rdekes
Ãtvonal volt. Nem volt nagyobb ́ r´m szÀmomra, mint amikor a grinzingi fordulÂban
elhelyezkedtem az egyik kocsiban. Mindig a kora d¢lutÀni ÂrÀkban mentem be a vÀ-
rosba, ilyenkor a kocsi m¢g majdnem teljesen ¡res volt. Nyugodtan le¡ltem oda, aho-
vÀ ¢ppen jÂlesett, aztÀn fel¡t´ttem valamelyik magammal hozott k´nyvet. A n¢ma sz´-
vegolvasÀst a sÁnek hangos kattogÀsa tette zeneileg teljess¢. De bÀrmennyire elmer¡l-
tem is szavakkal Árt partitÃrÀmban, az sohasem foglalta le valamennyi ¢rz¢kemet, min-
dig vÀrtam a megÀllÂkat is, ¢s ¡gyeltem minden felszÀllÂra, aki velem szemben foglalt
helyet. A tÀvolsÀg ¢ppen megfelelû volt ahhoz, hogy szem¡gyre vehessem ûket. Ele-
inte elszÂrtan helyezkedtek el, egymÀstÂl n¢mi tÀvolsÀgra. AztÀn, ahogy a megÀllÂk
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j´ttek, Ãgy fogyott a k´zt¡k l¢vû szabad hely. Akik az ¢n padsoromban ¡ltek le, azok
elvesztek a megfigyel¢s szÀmÀra. A tÀvolabbiakat eltakartÀk a k´zvetlen¡l elûttem
¡lûk, ûket csak akkor vehettem szem¡gyre, amikor felszÀlltak, vagy k¢sûbb, amikor
felemelkedtek hely¡krûl, leszÀllÀshoz k¢sz¡lûdve. Azonban Ágy is ¢pp elegen gyültek
´ssze velem szemben, s mivel ez aprÀnk¢nt t´rt¢nt, nyugodtan megfigyelhettem va-
lamennyi¡ket. Mintha csak ûk is gondoltak volna erre, mindig alkalmas idûk´z´kben
k´vett¢k egymÀst.

Az elsû megÀllÂnÀl, a Kaasgrabenn¢l Zemlinsky szÀllt fel a villamosra, akit ¢n csak
karmesterk¢nt ismertem, zeneszerzûk¢nt nem, egy fekete madÀrfej elûreugrÂ sz´g-
letes orral, az Àlla teljesen hiÀnyzott. Zemlinskyt nagyon sokszor lÀttam, de û ¡gyet se
vetett rÀm, û valÂban el volt mer¡lve a gondolataiban ä minden bizonnyal hangok
jÀrtak a fej¢ben ä, mÁg ¢n csak mÁmeltem az olvasÀst. Zemlinskyre soha nem tudtam
rÀn¢zni an¢lk¡l, hogy ne kerestem volna mindjÀrt az ÀllÀt. Amikor megjelent a kocsi
ajtajÀban, felsandÁtottam, ¢s hozzÀlÀttam a hiÀnyzÂ Àll keres¢s¢hez. Vajon megvan-e
mÀr neki? Vagy m¢g mindig nincs? MegtalÀlta-e v¢gre? Az Àll soha nem lett meg, de
Zemlinsky n¢lk¡le is igen tev¢keny ¢letet folytatott. Zemlinsky a szememben Sch´n-
berget helyettesÁtette, aki az ¢n idûmben mÀr nem tartÂzkodott B¢csben. Zemlinsky,
habÀr csak k¢t ¢vvel volt fiatalabb nÀla, Sch´nberg tanÁtvÀnya volt, ¢s ezt azzal a tisz-
telettel hÀlÀlta meg neki, amely legalapvetûbb tulajdonsÀga volt, azzal a tisztelettel,
amit az û tanÁtvÀnyai ä Berg ¢s Webern ä k¢sûbb vele szemben is tanÃsÁtottak. Micsoda
¢let jutott osztÀlyr¢sz¡l Sch´nbergnek B¢csben! Sch´nberg szeg¢ny volt, ez¢rt hosszÃ
¢veken Àt operettek hangszerel¢s¢bûl tartotta fenn magÀt. Ha fogcsikorgatva is, de
k¢nytelen volt hozzÀjÀrulni a vÀros e legtalmibb dicsûs¢g¢hez, û, aki Ãjra megalapozta
B¢cs zenei vilÀghÁr¢t, aki Ãjra a nagy, korszakos zene sz¡lûhely¢v¢ tette. Berlinben
hivatalosan is tanÁthatott zeneszerz¢st. AztÀn zsidÂ szÀrmazÀsa miatt elbocsÀtottÀk, ¢s
AmerikÀba emigrÀlt. Soha nem talÀlkoztam Ãgy Zemlinskyvel, hogy ne jutott volna
eszembe Sch´nberg; Zemlinsky hÃga huszonk¢t ¢ven Àt Sch´nberg feles¢ge volt. Soha
nem tudtam büntudat n¢lk¡l n¢zni Zemlinskyt, mert ¢reztem, hogy ez a nagyon aprÂ
fej, melyet a tisztÀn szellemi folyamatok jel´ltek meg, milyen erûsen koncentrÀl, az
eg¢sz ember szigorÃnak, mÀr-mÀr szeg¢nyesnek hatott, nyoma sem ¢rzûd´tt rajta a
karmester felfuvalkodottsÀgÀnak, pedig hÀt Zemlinsky m¢giscsak az volt. Sch´nberget
akkoriban m¢rhetetlen tisztelet ́ vezte a komolyan vehetû fiatalabb emberek k´r¢ben;
alkalmasint ezzel f¡gghetett ́ ssze, hogy Zemlinsky zen¢j¢rûl soha nem esett szÂ. Nem
is sejtettem, valahÀnyszor Ágy v¢gign¢ztem rajta, hogy sajÀt szerzem¢nyei is vannak.
Azt azonban pontosan tudtam, hogy Alban Berg neki ajÀnlotta LíRAI SZVIT-j¢t. Mint-
hogy Berg mÀr nem ¢lt, Sch´nberg pedig nem volt B¢csben, mindig meghatÂdtam,
amikor àa helyettesÊ, azaz Zemlinsky felszÀllt a Kaasgrabenn¢l.

De az Ãt eg¢szen mÀsk¢nt is kezdûdhetett: elûfordult, hogy Emmy Wellesz, a ze-
neszerzû Egon Wellesz feles¢ge szÀllt fel a Kaasgrabenn¢l. Egon Wellesz komoly ¢r-
demeket szerzett a bizÀnci zene kutatÀsÀban, az oxfordi egyetemtûl kit¡ntet¢st is ka-
pott ¢rte. Az, hogy zeneszerzû, Wellesz eset¢ben szÂba ker¡lt ugyan, de nem Ãgy,
ahogy û szerette volna. Rendszerint Ãgy hangzott ez, mintha zokon venn¢k tûle, hogy
egy mÀsik ter¡leten is jeleskedik. Wellesz feles¢ge müt´rt¢n¢sz volt, egy ideje figyel-
tem mÀr a villamoson, csak azutÀn ismerkedtem meg vele egy vend¢gs¢gben. Okos,
de valahogy tÃl jÂsÀgos tekintete volt, olyan, mintha a sajÀt, inkÀbb Àt¡tû term¢szete
ellen¢ben akarna ilyen jÂsÀgos lenni. Egy kimerÁtû besz¢lget¢sbûl aztÀn megtudtam,
honnan ered ez a nagy jÂsÀgossÀg. Emmy Wellesz rajongott Hofmannsthal¢rt, m¢g
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ismerte is. Amikor elmes¢lte, hogy egyszer, fiatal lÀny korÀban s¢ta k´zben hogyan
jelent meg elûtte Hofmannsthal mint valami f´ld´ntÃli lÀtomÀs, okos, t´bbnyire kri-
tikus vonÀsait egyszeriben a megdicsû¡l¢s f¢nye ragyogta be, a hangja elcsuklott a
meghatÂdottsÀgtÂl, ¢s alig bÁrta visszafojtani a k´nnyeit. °n ezt akkor nevets¢gesnek
talÀltam, ¢s Emmy asszonyt nem tudtam t´bb¢ komolyan venni. Csak jÂval k¢sûbb
¢rtettem meg, hogy csodÀlata Hofmannsthal irÀnt mÀr akkor mennyire egybecsengett
a n¢met irodalomtudomÀny k¢sûbbi ¢rt¢kel¢s¢vel, s amikor Hofmannsthal müveinek
k¢sz¡lû szÀznyolc k´tetes ́ sszkiadÀsÀrÂl ¢rtes¡ltem, sz¢gyellni kezdtem magam, ami-
¢rt annak idej¢n ilyen r´vidlÀtÂ voltam. Mit nem adn¢k ¢rte, ha Ágy utÂlag hozzÀjÀ-
rulhatn¢k ama k´nnyek kibuggyanÀsÀhoz, ¢s megf¡r´szthetn¢m magam jÂsÀgos
cseppjeikben!

A Wertheimstein park k´zel¢ben, ott, ahol a harminckilences busz elkanyarodik
Sievering fel¢, egy fiatal festû szÀllt fel n¢ha, ott lakott nem messze, a Hart¤ckerstras-
s¢n. Egyszer meglÀtogattam a müterm¢ben, akkor megmutatta a k¢peit. Ez a festû
egy eg¢szen fekete, izgatÂan sz¢p nûszem¢ly ura ¢s parancsolÂja volt, a nû olyan csÀ-
bÁtÂnak tünt, akÀr egy jaksinÁ* a r¢gi IndiÀbÂl, nem mintha indiai lett volna, a legke-
v¢sb¢ sem volt az, Hild¢nek hÁvtÀk, ¢s szÀrmazÀsa alapjÀn teljes joggal viselte ezt a
nevet. Hilde engedelmes rabszolgÀja volt urÀnak, a rabnûknek abbÂl a fajtÀjÀbÂl valÂ,
amelyik epekedû pillantÀsokat vet k´rbe, mintha szabadÁtÂra vÀrna, de mihelyt a sza-
badulÀs rem¢nye kecsegtet ä ¢s az û megjelen¢s¢vel mi sem bizonyult volna k´ny-
nyebbnek, mint ¢ppen szabadÁtÂt talÀlnia ä, inkÀbb visszakÃszik ura korbÀcsÀhoz; Hil-
de soha, semmi mÂdon nem hagyta volna magÀt megszabadÁtani. Noha sÃlyos zsar-
noksÀg alatt ny´g´tt, keserves szenved¢se ´r´met szerzett neki. MÀr mes¢ltek nekem
errûl a nem mindennapi kapcsolatrÂl, fûleg a lÀny sz¢ps¢g¢t ecsetelt¢k, talÀn ez¢rt is
fogadtam el a müterembe szÂlÂ meghÁvÀst, jÂllehet a festû k¢peit akkor m¢g egyÀltalÀn
nem ismertem.

A festû Braque hatÀsa alatt Àllt, û a kubizmusnak volt odaadÂ k´vetûje. A k¢peket
kiss¢ szertartÀsos mÂdon mutatta be. Lassan, szem¢lytelen¡l, szabÀlyos idûk´z´nk¢nt
tette fel ûket az ÀllvÀnyra, egyetlen kedveskedû vagy hÁzelgû szÂval sem prÂbÀlta meg-
nyerni a szeml¢lût. Az ember Ãgy ¢rezte, neki is ugyanilyen egyformÀn illik reagÀlnia
rÀjuk.

A k¢pbemutatÂn jelen volt barÀtnûje tÀrsasÀgÀban egy ÁrÂ, aki ugyanabban a hÀz-
ban lakott, egy emelettel feljebb. Feltünt nekem, mert folyton grimaszokat vÀgott, ¢s
mert rendkÁv¡l hosszÃ volt a karja. Ez az imponÀlÂan magabiztos f¢rfiÃ ¢pp a meg-
felelû tÀvolsÀgban telepedett le az ÀllvÀnytÂl, m¢g mielûtt ¢n meg¢rkeztem. Jelent¢k-
telen, de a maga mÂdjÀn ugyanolyan engedelmes barÀtnûje, egy sÂtlan szûkes¢g, ott
¡lt mellette, ¢s hozzÀ hasonlÂan mosolygott, csak nÀla sokkal szer¢nyebben, valahÀny-
szor egy-egy Ãjabb k¢p ker¡lt fel az ÀllvÀnyra. Zavart ez az ́ r´k´sen egyforma, ¢desk¢s
meg¢rt¢s, ami az ÁrÂ arcÀrÂl sugÀrzott, amely minden egyes k¢p lÀttÀn ugyanarrÂl a
gondosan adagolt ́ r´mrûl tanÃskodott, ¢s valami olyan bensûs¢ges ÀhÁtatrÂl, mintha
egyenesen a firenzei San MarcÂban Àllna, Fra Angelico remekmüveit csodÀlva, egyiket
a mÀsik utÀn. Annyira lebilincselt ez a szabÀlyosan ism¢tlûdû szÁnjÀt¢k, hogy inkÀbb
az ÁrÂt n¢ztem mÀr, mint a k¢peket, s ez utÂbbiakat bizonyÀra nem ¢rt¢keltem meg-
felelûk¢ppen. De hÀt ez is volt a c¢lja az ÁrÂnak; el¢rte, hogy ebben a kis tÀrsasÀgban
az û megjelen¢se ¢s tetsz¢snyilvÀnÁtÀsa legyen a fû attrakciÂ, ami igazÀn figyelemre
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m¢ltÂ teljesÁtm¢nynek mondhatÂ, tekintve, hogy ek´zben a helybeli rabnû nem saj-
nÀlta a fÀradsÀgot, ¢s minden mÂdon igyekezett utalni alÀvetett ÀllapotÀra.

Az ÁrÂ onnan f´ntrûl rendÁthetetlen ́ ntudattal mosolygott, Ãgy, mintha nem is sz¢-
ken, hanem lovon ¡lne, mintha û volna az a hûs lovag, akit a k¢tely f¢rge soha nem
rÀg, akit sem ́ rd´g, sem halÀl nem rettent, mert egyformÀn ismeri ûket, r¢ges-r¢gÂta
mÀr. A bÀjos h´lgyet azonban, akit rabsÀgban tartottak, nem lÀtta, pedig ott vergûd´tt
nem messze tûle b¢klyÂiban, sût, nekem Ãgy r¢mlett, mintha m¢g az ÀllvÀnyra feltett
k¢peket sem lÀtnÀ, oly gyors ¢s olyan egyforma mosollyal nyugtÀzta megjelen¢s¡ket.
Amikor a bemutatÂ v¢get ¢rt, ÀhÁtatos hangon mondott k´sz´netet az¢rt, hogy ilyen
nagy ¢lm¢nyben lehetett r¢sze. Egy pillanattal sem maradt tovÀbb, hiÀba mosolygott
rÀ a rabnû, barÀtnûj¢vel egy¡tt tÀvozott, ¢s csak ekkor tudtam meg a nev¢t, amit kiss¢
komikusnak talÀltam, bÀr jÂl illett a grimaszokhoz: Doderernek hÁvtÀk.

(HÃsz ¢vvel k¢sûbb lÀttam ût viszont, nagyon megvÀltozott k´r¡lm¢nyek k´z´tt.
Doderer idûk´zben hÁres ÁrÂ lett, ¢s Londonban elj´tt hozzÀm lÀtogatÂba. A hÁrn¢v ä
jelentette ki ä olyan, akÀr egy dreadnought, egy csatahajÂ: ha egyszer elindul a maga
ÃtjÀn, t´bb¢ nem lehet feltartÂztatni. Megk¢rdezte tûlem, ´ltem-e mÀr embert ¢le-
temben. Nem, feleltem. Mire Doderer ä olyan megvetû grimasszal, amilyen csak kitelt
tûle ä k´z´lte: àAkkor maga m¢g szüz!Ê)

De hÀt nem Doderer, hanem a fiatal festû volt az, aki enn¢l a megÀllÂnÀl felszÀllt a
harmincnyolcas villamosra, s aki a maga szÁntelen-korrekt mÂdjÀn ¡dv´z´lt. Mindig
egyed¡l volt, s ha a barÀtnûje felûl ¢rdeklûdtem, ugyanolyan tartÂzkodÂn, mint ahogy
k´sz´nni szokott, azt felelte: àAz otthon van. Az nem megy sehova. Az nem tud visel-
kedni.Ê à°s hogy van az ÁrÂ, akinek olyan hosszÃ majomkarja van, ¢s ott lakik maguk
f´l´tt?Ê A festû kitalÀlta a gondolataimat: àAz talpig Ãriember. Az tud viselkedni. Az
csak akkor j´n hozzÀnk, ha ¢n hÁvom.Ê

OnnantÂl kezdve, a Billrothstrass¢n mÀr t´bben szÀlltak fel, t´bbnyire v¢ge is sza-
kadt a nyugalmas szeml¢lûd¢snek. çm az Ãt m¢g mÀs, t´rt¢nelmi ¢rdekess¢get is tar-
togatott szÀmomra. A G¡rtel utÀn v¢g¡l j´tt a W¤hringerstrasse, ¢s r´videsen elha-
ladtam a K¢miai Int¢zet mellett, amelyben n¢gy ¢vet hÃztam le mindenfajta c¢l ¢s
eredm¢ny n¢lk¡l. Egyetlenegyszer sem mulasztottam el kin¢zni az int¢zetre, amelybe
1929 Âta nem tettem be t´bb¢ a lÀbamat. Mindig megk´nnyebb¡ltem, amikor lÀttam,
hogy tÃl vagyok a vesz¢lyen, a villamos sz¢lsebesen szÀguldott el mellette, megmene-
k¡l¢sem megism¢tlûd´tt, amit nem gyûztem el¢gg¢ Àldani. Milyen gyors pillantÀst
vethet az ember a mÃltjÀra, micsoda ´r´m Ágy, szinte sÃrolni az ¢lm¢nyt, hogy meg-
szabadult tûle! Ezzel az ujjongÀssal a szÁvemben ¢rtem el a Schottentorhoz; ahÀnyszor
csak v¢gigmentem a W¤hringerstrass¢n a villamossal, mindannyiszor Ãjra szert tettem
erre a lelkesÁtû ¢rz¢sre. Broch, mikor lÀtogatÂban jÀrt nÀlunk a Himmelstrass¢n, fel
is vetette egyszer, hogy nem ez¢rt lakom-e most Grinzingben, hogy ezt Ãjra ¢s Ãjra
Àt¢lhessem; s ha nem prÂbÀlt volna k´zben Ãgy n¢zni rÀm, mint egy analitikus, olyan
ÀthatÂ tekintettel, akkor talÀn igazat is adtam volna neki.

AnyÀm halÀla

Alva talÀltam, lehunyt szemmel. Teljesen lesovÀnyodva, arcÀn mÀr csak sÀpadt bûr,
Ágy fek¡dt ott, k¢t s´t¢t ¡reg a szeme helyett, s ahol azok a pompÀs, tÀg orrcimpÀk
jÀtszottak hajdan, k¢t mozdulatlan fekete lyuk. A homloka is keskenyebbnek tünt, k¢t-
oldalt szinte ´sszezsugorodott. A tekintet¢t vÀrtam, arra szÀmÁtottam, hogy n¢z majd,
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amikor bel¢pek, ¢s Ãgy ¢reztem, mintha behunyta volna a szem¢t elûttem. Kerestem
hÀt rajta azt, amirûl a legjobban meg lehetett ismerni, kerestem, minthogy a szem¢t
nem lÀthattam, nagy orrcimpÀit ¢s a hatalmas homlokot. De a homlokÀnak jÂformÀn
nem volt kiterjed¢se, az nem fogott Àt semmit, ¢s az orrcimpÀk haragjÀt is elnyelte a
feketes¢g.

Nagyon megijedtem, de mert m¢g az û hajdani ereje t´lt´tt el, lassacskÀn fel¢bredt
bennem a gyanÃ, hogy anyÀm csak el akar rejtûzni elûlem. Nem akar lÀtni, nem szÀ-
mÁtott rÀ, hogy j´v´k. °rzi, hogy itt vagyok, de Ãgy tesz, mintha aludna. Pontosan az
´tl´tt fel bennem, amit anyÀm is gondolt volna a helyemben, mert ¢n û voltam, is-
mert¡k a mÀsik gondolatait, a magunk¢i voltak.

RÂzsÀkat hoztam neki, a rÂzsÀk illatÀnak anyÀm sohasem tudott ellenÀllni. Gyerek-
korÀban, a ruszcsuki kertben szÁvta be illatukat. Annak idej¢n, azokban a boldog ¢vek-
ben, ha az orrcimpÀi lyukairÂl tr¢fÀlkoztunk, melyek akkorÀk voltak, mint senki mÀ-
s¢i, anyÀm mindig kijelentette: attÂl lettek ekkorÀk, mert gyerekkorÀban felfÃjta ûket,
hogy m¢g t´bb rÂzsaillatot szÁvhasson magÀba. AnyÀm legkorÀbbi eml¢ke is az volt,
hogy rÂzsÀk k´z´tt fekszik. AztÀn sÁrt, mert bevitt¢k a hÀzba, ¢s eltünt a kedves illat.
K¢sûbb, mes¢lte, amikor elhagyta az apja hÀzÀt ¢s kertj¢t, minden illatot megvizsgÀlt,
kereste az igazit. Ettûl a szaglÀszÀstÂl tÀgultak ilyen nagyra az orrlyukai, aztÀn mÀr
ilyenek is maradtak.

Amikor kinyitotta a szem¢t, azt mondtam: àEzt RuszcsukbÂl hoztam neked.Ê
AnyÀm hitetlenkedve n¢zett rÀm. Nem a jelenl¢temben k¢telkedett, hanem abban,
hogy a rÂzsÀk csakugyan az Àltalam megnevezett helyrûl valÂk-e. àA kertbûlÊ ä tettem
hozzÀ, mert kert csak egy volt. Gyerekkoromban û vitt be a kertbe, olyankor m¢lyeket
l¢legzett, ¢s gy¡m´lcs´ket szedett nekem vigaszul, miutÀn a nagyapÀm olyan durvÀn
rÀm f´rmedt. Most ¢n nyÃjtottam Àt neki a rÂzsÀkat, anyÀm beszÁvta a szagot, a szoba
megtelt rÂzsaillattal. àEz az a szag ä mondta. ä Ezek a kertbûl valÂk.Ê AnyÀm tudomÀ-
sul vette a hÁrt, tudomÀsul vett engem is ä hiszen ebben az illatfelhûben voltam ä, ¢s
nem k¢rdezte, mi¢rt vagyok PÀrizsban. Ez mÀr az û arca volt, Ãjra a r¢gi telhetetlen
orrcimpÀkkal. A szeme ä sokkal nagyobb lett ä engem n¢zett, ¢s nem mondta: Nem
akarlak lÀtni! Mi dolgod itt! °n nem hÁvtalak! Az ismerûs illat leple alatt siker¡lt be-
lopÂdznom hozzÀ. AnyÀm nem k¢rdezett, teljesen Àtadta magÀt a szag ¢lvezet¢nek.
Nekem Ãgy tünt, mintha a homloka is sz¢lesedne, s mintha azoknak a f¢lre¢rthetetlen
szavaknak is j´nni¡k kellene hamarosan. SÃlyos szavakra vÀrtam, ¢s f¢ltem tûl¡k. MÀr
hallottam is anyÀm szÀjÀbÂl a keserü szemrehÀnyÀst, Ãgy, mintha ÃjbÂl elhangzott vol-
na: HÀt m¢gis ´sszehÀzasodtatok. °s nekem egy szÂt se szÂltÀl. HazudtÀl nekem.

AnyÀm nem akart t´bb¢ lÀtni, s amikor Georg, aggasztÂnak Át¢lv¢n a hanyatlÀst,
ami anyÀm ÀllapotÀban bek´vetkezett, tÀviratozott, ¢s megÁrta, hogy j´jjek azonnal ä
ez¢rt nyolc nap utÀn megszakÁtottam prÀgai tartÂzkodÀsomat, ¢s gyorsan vissza B¢cs-
be, majd onnan tovÀbb, PÀrizsba utaztam ä, Georg nagy gondban volt, hogyan int¢z-
z¡k el, hogy anyÀm szeme el¢ ker¡lhessek. ögy gondolta, most nincs fontosabb, mint
feloldani anyÀmban, amitûl v¢gsû soron Ãgy megkem¢nyedett a szÁve, amire annyit
gondolt, ami akkora lelki gy´trelmet okozott neki, ¢s mindenÀron el kell ker¡lni, hogy
d¡hkit´r¢sre ker¡lj´n sor, mert ettûl m¢g anyÀmnak ebben a mostani ÀllapotÀban is
tartott.

Meg¢rkez¢semkor kifejtettem neki a tervemet, hogy azt mondom majd anyÀmnak,
àa ruszcsuki kertbûlÊ hoztam neki rÂzsÀkat, s hogy anyÀm, ÀllÁtottam, hinni fog nekem.
àMeg mered tenni? Ez lesz az utolsÂ hazugsÀgod!Ê ä mondta k¢tkedûn Georg. De neki
se tÀmadt jobb ´tlete, s amikor mÀr azt is ¢rezte, hogy nem csupÀn az a c¢lom, hogy



legyûzzem anyÀm ellenÀllÀsÀt a lÀtogatÀsommal szemben, hanem valÂban fontosnak
tartom, hogy visszahozzam neki az illatot, ami utÀn anyÀm oly sÂvÀrogva vÀgyakozott,
egy kiss¢ megsz¢gyen¡lten, ¢s talÀn mÀr a szÀnd¢komat is pÀrtolva, beleegyezett a
dologba. ý azonban nem akart ott lenni, f¢lt, hogy esetleg elveszÁti anyÀm bizalmÀt,
amennyiben a tervem m¢gis balul ¡tne ki, ¢s anyÀm ÃjbÂl haragra gerjed.

AnyÀm Ãgy tartotta az arca f´l¢ a virÀgokat, mint valami maszkot, s nekem Ãgy
tünt, mintha tÀgulnÀnak ¢s erûs´dn¢nek a vonÀsai. Hitt nekem, Ãgy, mint r¢gen, f¢l-
rel´kte a k¢telyeit. Tudta, ki vagyok, de egyetlen ellens¢ges szÂt sem ejtett ki a szÀjÀn.
Nem mondta azt sem: Nagy utat tett¢l meg. Ez¢rt j´tt¢l? De akkor eszembe jutott,
amit r¢gen annyiszor, de annyiszor elmes¢lt. Mielûtt felmÀszott az eperfÀra, amin ol-
vasni szokott, elûbb m¢g gyorsan odament a rÂzsÀk k´z¢. A rÂzsÀk jegy¢ben olvasott;
az illat, amit magÀba szÁvott, hosszÃ ideig kitartott, ¢s bÀrmit olvasott is anyÀm, az min-
dig telÁtûd´tt vele. Olyankor, mondta, a legnagyobb sz´rnyüs¢g is elviselhetû volt szÀ-
mÀra, mikor mÀr majd meghalt a f¢lelemtûl, akkor sem ¢rezte, hogy vesz¢lyben forog.

Abban az idûben, amikor kapcsolatunk megromlott, ezt a kerti olvasÀst is vÀdk¢nt
rÂttam fel anyÀmnak. K´z´ltem vele, hogy az ¢n szememben semmi sem szÀmÁt abbÂl,
amit ilyen altatÀsos kÀbulatban olvasott. Az a sz´rnyüs¢g, ami elviselte ezt az illatot,
nem is lehetett olyan sz´rnyü. Soha nem vontam vissza ezeket a sÃlyos szavakat. TalÀn
ez¢rt is jutott az eszembe, hogy ehhez a cselhez folyamodom.

°s akkor m¢gis azt mondta: àNem merÁtett ki az Ãt? Pihend ki egy kicsit magad.Ê
Arra a nagyobb Ãtra gondolt, nem arra, ami B¢csbûl idÀig tartott. BiztosÁtottam rÂla,
hogy egy cseppet sem vagyok fÀradt, s hogy nem akarok mÀris elvÀlni tûle. Lehet,
hogy anyÀm azt gondolta: csak az¢rt j´ttem, hogy Àtadjam neki a ruszcsuki kert ¡ze-
net¢t, s azzal mÀris eltün´k elûle. TalÀn jobb is lett volna, ha Ágy teszek. Nem vettem
szÀmÁtÀsba, hogy mÀr az elsû viszontlÀtÀs utÀn is zavarni fogja valami bennem, nem
vettem szÀmÁtÀsba, hogy ebben az Àllapotban csak r´vid ideig tudja elviselni mÀsok
jelenl¢t¢t. àºlj od¢bb!Ê ä szÂlt rÀm kisvÀrtatva. HÀtrÀbb tettem a sz¢ket, amire csak
¢pp hogy letelepedtem, az ÀgytÂl tÀvolabb, de anyÀm Ãjra rÀm szÂlt: àOd¢bb! M¢g
od¢bb!Ê Erre m¢g hÀtrÀbb tettem, de anyÀmnak ez se volt el¢g. V¢g¡l eg¢sz a kis szoba
sarkÀig hÀtrÀltam. Meg¢rtettem, hogy anyÀm hallgatni akar, az¢rt tÀvolÁt el a k´zel¢-
bûl. Amikor Georg bej´tt, lÀtta, abbÂl, ahogy a rÂzsÀk fek¡dtek, hogy anyÀm elfogadta
ûket, lÀtta anyÀm arcÀn azt is, hogy felfriss¡lt tûl¡k. De aztÀn meglÀtott engem a sa-
rokban ¡lni, ¢s csodÀlkozott, hogy ¡l´k, s azon is, hogy ott ¡l´k. àNem akarsz inkÀbb
Àllni?Ê ä k¢rdezte, de erre anyÀm, mÀr-mÀr hevesen, rÀzni kezdte a fej¢t. à°s mi¢rt
nem ¡lsz k´zelebb?Ê ä tette hozzÀ, de m¢g v¢gig sem mondta a mondatot, anyÀm k´z-
bevÀgott, ¢s megadta helyettem a vÀlaszt: àOtt jobb.Ê

Georgot nem engedte el maga mellûl, Georg ott maradt a k´zel¢ben, ¢s egy sor
olyan elint¢znivalÂ vette kezdet¢t, amelyeknek ¢rtelme nem mindig volt vilÀgos szÀ-
momra. AnyÀm elvÀrta, hogy Georg elv¢gezze ezeket a müveleteket, m¢ghozzÀ meg-
hatÀrozott sorrendben, s amÁg ez folyt, mindenrûl elfeledkezett. MÀr nem tudta, hogy
¢n ott vagyok, az se ¢rdekelte volna ekkor, ha elmegyek. Elesett mozdulatokkal ä tel-
jesen elesettnek lÀtszott ä prÂbÀlt Georg el¢be vÀgni, Ãgy, mintha eml¢keztetni akarnÀ
az elv¢geznivalÂk sorrendj¢re. Georg megnedvesÁtette a kez¢t ¢s a homlokÀt, ¢s f´l-
jebb polcolta feje alatt a pÀrnÀt. ElsimÁtotta rajta az Àgynemüt, aztÀn megprÂbÀlta ki-
venni anyÀm kez¢bûl a rÂzsÀkat. Lehet, hogy meg akarta szabadÁtani a terh¡ktûl, le-
het, hogy vÁzbe akarta tenni ûket, de anyÀm nem eresztette el a virÀgokat, ¢s olyan
szÃrÂs pillantÀst vetett rÀ, mint r¢gen. Georg ¢rezte anyÀm reakciÂjÀnak hevess¢g¢t,
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¢s ´r¡lt az erûnek, amelybûl ez a hevess¢g tÀplÀlkozott. Hiszen hetek Âta ¢szlelte mÀr
anyÀm erûinek gy´ng¡l¢s¢t, ¢s f¢lt, hogy ez a folyamat megÀllÁthatatlan. Hagyta hÀt,
hogy anyÀm kez¢ben maradjanak a virÀgok. Azok nagy helyet foglaltak el a takarÂn,
¢s ugyanolyan fontosak voltak, mint Georg. °n ek´zben el voltam tÀvolÁtva egy sarok-
ba, ¢s k¢telkedtem abban, hogy anyÀm tudatÀban van a jelenl¢temnek.

Egyszer csak hallottam, hogy azt mondja Georgnak: àItt van a bÀtyÀd. RuszcsukbÂl
j´n. Mi¢rt nem ¡dv´zlitek egymÀst?Ê Georg odan¢zett a sarokba, Ãgy, mintha csak
most venne ¢szre. Odaj´tt hozzÀm, felÀlltam, meg´lelt¡k egymÀst. Most valÂban meg-
´lelt¡k egymÀst, nemcsak Ãgy futÂlag, mint az elûbb, amikor bel¢ptem a lakÀsba. Ge-
org azonban nem szÂlt egy szÂt sem, ¢s hallottam, hogy anyÀm azt mondja: àMi¢rt
nem k¢rdezel tûle semmit?Ê Arra szÀmÁtott, hogy besz¢lgetni fogunk az utazÀsomrÂl,
a kertben tett lÀtogatÀsomrÂl. àR¢gÂta nem jÀrt ottÊ ä mondta. Georg, aki nem szerette
a kitalÀlt histÂriÀkat, kelletlen¡l l¢pett be a t´rt¢netembe: àHuszonk¢t ¢vvel ezelûtt,
az elsû vilÀghÀborÃban.Ê Ezt Ãgy ¢rtette, hogy az 1915-ben tett lÀtogatÀsom Âta nem
jÀrtam Ruszcsukban. AnyÀm akkor Ãjra megmutatta nekem a kertet, ahol annyi idût
t´lt´tt gyerekkorÀban. Az apja mÀr nem ¢lt, de az eperfa ott volt, ¢s hÀtul, a gy¡-
m´lcs´skertben ¢rett a sÀrgabarack.

AnyÀm szeme lecsukÂdott, m¢g ott Àlltunk egymÀs mellett, amikor elszunnyadt.
Amint Georg megbizonyosodott rÂla, hogy most hosszabb ideig aludni fog, visszamen-
t¡nk a nappaliba. Georg beszÀmolt anyÀm ÀllapotÀrÂl, elmondta, hogy nincs semmi,
amivel meg lehetne menteni. Egyszer r¢gen, mi akkor m¢g gyerekek voltunk, anyÀm
mÀr felt¢telezte, hogy valami baja lehet a t¡dej¢nek. Ez a felt¢telez¢s k¢sûbb valÂsÀggÀ
lett. Georg, aki most huszonhat ¢ves volt, orvos, anyÀm miatt szakosodott a t¡dûbe-
tegs¢gekre. Minden szabad perc¢ben ott volt k´r¡l´tte, ¢jjel-nappal. Egyetemista ko-
rÀban ût is megtÀmadta a tuberkulÂzis: BarÀtai szerint anyÀmtÂl kapta meg a fertûz¢st.
Georg akkor el is t´lt´tt n¢hÀny hÂnapot egy szanatÂriumban Grenoble f´l´tt, ott is
orvosk¢nt dolgozott, majd, a zÀrÂjelent¢s szerint, ism¢t eg¢szs¢gesen visszat¢rt, ¢s Ãj-
bÂl anyÀm ÀpolÀsÀnak szentelte magÀt.

Georg attÂl f¢lt, hogy fulladÀs l¢p fel nÀla, anyÀm mÀr ¢vek Âta asztmÀban szenve-
dett. Az utÂbbi hÂnapokban olyan rohamosan romlott az Àllapota, hogy Georg v¢g¡l
rÀszÀnta magÀt arra, hogy elhÁvjon. TisztÀban volt vele, mekkora jelentûs¢ge van en-
nek a talÀlkozÀsnak. Tudta, hogy veszedelmes k´vetkezm¢nyei is lehetnek, de elûbbre
valÂnak tartotta azt, hogy anyÀm kib¢k¡lj´n velem. Nos, ez, e pillanatban, Ãgy lÀtszott,
hogy siker¡lt, ¢s Georg, habÀr ismerte anyÀm ¢rzelmeinek hirtelen vÀltozÀsait, s egy
megk¢sett sz´rnyü d¡hkit´r¢s ez¢rt teljes bizonyossÀggal nem volt kizÀrhatÂ, Georg
megk´nnyebb¡lt attÂl, hogy a dolog ilyen jÂl indult. CsodÀlkozÀsomra, amikor egye-
d¡l voltunk, nem tett szemrehÀnyÀst nekem az¢rt, ami¢rt be se tettem a lÀbamat nagy-
apÀm kertj¢be, ¢s pÀrizsi rÂzsÀkkal csaptam be anyÀmat. àM¢g mindig hisz neked ä
mondta. ä Te is Ágy hitt¢l neki mindig. Ez az, ami titeket ́ sszek´t. Rendelkeztek azzal
a k¢pess¢ggel, hogy meg´lj¢tek egymÀst. Te pontosan tudtad, mi¢rt oltalmazod tûle
VezÀt. Meg¢rtem ezt. De ¢n meg lÀttam, hogy mindez milyen hatÀst tesz ûrÀ. Ez¢rt
nem tudok megbocsÀtani neked. De ez most nem fontos. A l¢nyeg az, hogy az û sze-
m¢ben arrÂl a helyrûl j´tt¢l, amire mostanÀban ´r´kk¢ visszagondol.Ê

A Rue de la Conventionon l¢vû zajos kis lakÀsban mÀr nem jutott szÀmomra hely.
Aludni mÀsutt aludtam, aztÀn napk´zben t´bbsz´r is bementem anyÀmhoz. Nem so-
kÀig tudta elviselni a jelenl¢temet, de hosszabb lÀtogatÀst akkor mÀr egyÀltalÀn nem
tudott elviselni. Mindig ki kellett j´nn´m a szobÀbÂl, ¢s odakint kellett vÀrnom.



Nem mentem tÃl k´zel az ÀgyÀhoz. A szeme nagyobb lett ¢s f¢nyesebb, minden
reggel, amikor aznap elûsz´r lÀttam anyÀmat, Ãgy ¢reztem, hogy ez a tekintet meg-
ragad ¢s nem ereszt. A l¢legz¢se gy´ng¡lt, de a tekintete megerûs´d´tt. Nem n¢zett
mÀshovÀ, ha nem akart lÀtni, lehunyta a szem¢t. Addig n¢zett, mÁg v¢g¡l mÀr gyül´let
s¡t´tt a szem¢bûl. Akkor azt mondta: àMenj!Ê Ezt mindennap elmondta n¢hÀnyszor,
¢s mindig azzal az elt´k¢lt szÀnd¢kkal mondta, hogy megb¡ntessen engem. Ez m¢ly-
s¢gesen fÀjt nekem, jÂllehet tisztÀban voltam az ÀllapotÀval, ¢s meg¢rtettem, hogy ¢n
az¢rt vagyok itt, hogy anyÀm megb¡ntessen ¢s megalÀzzon ä erre kellettem most neki.
Ha a szomsz¢dos szobÀban vÀrakoztam, Àtj´tt hozzÀm az ÀpolÂnû, ¢s egy bÂlintÀssal
¢rt¢semre adta, hogy anyÀm ¢rdeklûd´tt felûlem. Akkor bementem hozzÀ, anyÀm
rÀm szegezte a tekintet¢t, ¢s az olyan erûvel ragadott meg, hogy aggÂdni kezdtem,
nem fogja-e ez tÃlsÀgosan kimerÁteni. A tekintet tÀgult ¢s erûs´d´tt, anyÀm nem szÂlt
semmit, aztÀn egyszer csak Ãjra azt suttogta: àMenj!Ê, ¢s ez olyan volt, mintha ´r´k
idûkre arra lenn¢k kÀrhoztatva, hogy tÀvol maradjak tûle. Kiss¢ megg´rnyedtem,
mint az elÁt¢lt, aki tudatÀban van bün´ss¢g¢nek, ¢s tÀvoztam. Noha bizonyos voltam
benne, hogy anyÀm megint ¢rdeklûdni fog felûlem, ¢s hamarosan magÀhoz hÁvat, ko-
molyan vettem az eljÀrÀst, nem szoktam hozzÀ, ¢s minden alkalommal Ãj b¡ntet¢sk¢nt
fogadtam.

A teste nagyon k´nnyü lett. Mindaz, ami eleven maradt benne, a szem¢be k´lt´z´tt.
A szeme sÃlyos volt, sÃlyos attÂl az igazsÀgtalansÀgtÂl, amit ¢n k´vettem el ellene. Az¢rt
n¢zett, hogy ezt elmondja nekem. °n Àlltam a tekintet¢t, elviseltem, el akartam viselni.
Harag nem volt a tekintet¢ben, de benne volt mindaz a kÁn ¢s szenved¢s, amit azokban
az ¢vekben Àllt ki, amikor ¢n nem engedtem el magamtÂl. Hogy elszakadhasson tû-
lem, betegs¢gt¡neteket fedezett fel magÀn, orvosokhoz jÀrkÀlt, ¢s tÀvoli helyekre uta-
zott, a hegyekbe, a tengerpartra, akÀrhol lehetett az a hely, ha ¢n nem voltam ott, ¢s
ott ¢lte a maga ¢let¢t, ¢s ezt a levelekben eltitkolta elûttem, ¢nmiattam betegnek k¢p-
zelte magÀt, ¢s ¢vek mÃltÀn valÂban az is lett. Ezt most mind a fejemre olvasta, ez
mindenest¡l benne volt a szem¢ben. AztÀn belefÀradt, ¢s azt mondta: àMenj!Ê, ¢s ¢n,
amÁg a szomsz¢dban vÀrakoztam, hamis bünbÀnÂ, annak a nûnek Ártam, akinek a ne-
v¢t anyÀm nem ejtette ki a szÀjÀn, ¢s bizalmasan elÀrultam VezÀnak, hogy tartozÀsom
van anyÀmmal szemben.

Akkor anyÀm szunyÂkÀlt, majd Ãgy k¢retett magÀhoz, mintha ¢ppen most ¢rkez-
tem volna meg az ÃtrÂl. A tekintete, amely szunyÂkÀlÀs k´zben Ãjra felt´ltûd´tt a mÃlt-
tal, megint rÀm szegezûd´tt, ¢s n¢mÀn besz¢lt arrÂl, hogy egy mÀsik ember kedv¢¢rt
elhagytam, becsaptam ¢s megs¢rtettem ût.

De ha ott volt Georg, Georg ä tennivalÂi elv¢gz¢se k´zben ä bemutatta nekem, ho-
gyan kellett volna mindennek lennie. Georg senkihez se k´t´tte hozzÀ az ¢let¢t. Georg
kizÀrÂlag anyÀm¢rt ¢lt. Minden mozdulatÀval anyÀmat szolgÀlta, nem tudott olyat ten-
ni, ami ne lett volna jÂ, hiszen mindent anyÀm ¢rdek¢ben tett. Ha elment otthonrÂl,
csak az lebegett a szeme elûtt, hogy mielûbb visszat¢rjen anyÀmhoz. AnyÀm kedv¢¢rt
orvosi pÀlyÀra ment, ¢s az¢rt jÀrt a kÂrhÀzba dolgozni, hogy t´bb ismeretet szerezzen
anyÀm betegs¢g¢nek term¢szet¢rûl. Georg is elÁt¢lt engem, akÀrcsak anyÀm, magÀtÂl,
nem az¢rt, mert anyÀm k´teless¢g¢v¢ tette. A legfiatalabb testv¢r volt olyan, amilyen-
nek a legidûsebbnek kellett volna lennie, olyan, aki nem t´rûdik a sajÀt ¢let¢vel, aki
mindig k¢szen Àll anyÀm szolgÀlatÀra, sût, mikor mÀr meghaladta erej¢t a feladat, meg
is betegedett, ¢ppÃgy, mint anyÀm. Elment a hegyekbe, hogy egy kis ¢ltetû levegûh´z
jusson, de csakis az¢rt, hogy visszat¢rhessen anyÀmhoz ¢s Àpolhassa ût. Georg nem
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k´sz´nhetett annyit neki, mint ¢n, hiszen ¢n mindenest¡l anyÀm teremtm¢nye vol-
tam, de ¢n csûd´t mondtam, hagytam, hogy holmi d¢monok telebesz¢lj¢k a fejemet,
ott maradtam B¢csben, elk´teleztem magam B¢csnek, ¢s aztÀn, amikor v¢gre kitalÀl-
tam valami elfogadhatÂt, kider¡lt, hogy az valÂjÀban anyÀm müve, azt û diktÀlta ne-
kem ¢s nem a d¢monok. Vagyis nem lett volna sz¡ks¢gszerü, hogy ez az eg¢sz szeren-
cs¢tlens¢g bek´vetkezz¢k; jÀrhattam volna mellette a sajÀt utamat, ¢s v¢g¡l ugyanarra
az eredm¢nyre jutottam volna.

Ilyen erû van egy haldoklÂban, aki a tÃl¢lûvel szemben v¢dekezik. °s ez Ágy van
jÂl; hogy ilyenkor a gyeng¢bb joga ¢rv¢nyes¡l. Akiket nem tudunk megtartani, azok-
nak joguk van a szem¡nkre vetni, hogy semmit sem tett¡nk a megment¢s¡k¢rt. De
amÁg szemrehÀnyÀst tesznek, dacolnak is. Ez az û ¡zenet¡k, ezt adjÀk tovÀbb nek¡nk,
ezt a nagyszerü r´geszm¢t, hogy nek¡nk talÀn siker¡l legyûzn¡nk a HalÀlt. Aki a KÁ-
gyÂt k¡ldte, a KÁs¢rtût, vissza is hÁvja azt. El¢g a b¡ntet¢sbûl. Ti¢tek az °let FÀja. Nem
kell meghalnotok.

ögy r¢mlik, mintha gyalog tett¡k volna meg az utat; Ágy l¢pkedt¡nk a koporsÂ m´g´tt,
az eg¢sz vÀroson Àt eg¢szen a Pªre Lachaise-ig.

Valami rettenetes ellenkez¢s t´lt´tt el mindenkivel szemben, aki ezen a napon ott
lebzselt ebben a vÀrosban, ¢s ezt meg is akartam mondani nekik. Csak Ãgy Àgaskodott
bennem a kev¢ly b¡szkes¢g, mintha most kiÀlln¢k anyÀm¢rt valamennyi¡k ellen¢ben.
Senki se volt olyan jÂ nekem, mint û. Ezt a szÂt mondtam ki magamban: àjÂÊ, de nem
arra gondoltam, ami anyÀm soha nem volt, a àjÂÊ-nak arra a mÀsik ¢rtelm¢re gon-
doltam, arra tudniillik, hogy anyÀm, habÀr meghalt, m¢gis ¢letben marad. Jobb ¢s
bal oldalamon haladt a k¢t ́ cs¢m. Semmi k¡l´nbs¢get nem ¢reztem k´zt¡k ¢s k´ztem,
mi hÀrman, amÁg ment¡nk, egyek voltunk, de csak mi, senki mÀs. A t´bbieket, akik
a kÁs¢retet adtÀk, akÀrhÀnyan voltak is, keveselltem. Azt akartam, hogy a menet az
eg¢sz vÀroson Àt tartson, olyan hosszÃ legyen, mint az Ãt. Szidtam a vakokat, akik nem
lÀtjÀk, kit temetnek itt. A forgalom sehol sem Àllt le, csak amÁg Àtengedt¢k a menetet,
de amint elhaladtunk, ugyanÃgy folyt tovÀbb a ny¡zsgû ¢let, Ãgy, mintha senkinek a
koporsÂjÀt nem vitt¢k volna arra. HosszÃ volt az Ãt, de a dac ¢rz¢se az Ãt teljes hosz-
szÀn Àt kitartott: mintha ki kellene harcolnom, hogy ÀtvÀghassunk ezen a rettentû em-
bersokasÀgon. Mintha csak Ãgy hullanÀnak, anyÀm dicsûs¢g¢re, jobbra is, balra is, az
Àldozatok, de egy se volt el¢g, egy se el¢gÁthette ki anyÀm ig¢nyeit: az Ãt hosszÃsÀga
az, ami igazolja a temet¢st. àN¢zz¢tek! Itt van û! TudtÀtok? TudjÀtok, ki fekszik itt
koporsÂba zÀrva? ý az °let. N¢lk¡le semmi sincs. N¢lk¡le porrÀ fognak omlani a hÀ-
zaitok, ¢s ´ssze fog zsugorodni a testetek.Ê

Az eg¢sz menetbûl csak ennyire eml¢kszem. LÀtom magamat, amint anyÀm dacos
akaratÀval felv¢rtezve szembeszÀllok eg¢sz PÀrizzsal. °rzem a k¢t ´cs¢met az oldala-
mon. Sejtelmem sincs, Georg hogy tette meg ezt az utat. °n tÀmogattam volna? Ki
tÀmogatta? ýt is ugyanaz a gûg´s b¡szkes¢g vitte elûre? Egyetlen arcot se lÀtok ezen
az Ãton a t´bbiek¢i k´z¡l, fogalmam sincs, ki volt ott. Gyül´lettel n¢ztem v¢gig a la-
kÀsban, ahogy rÀcsavaroztÀk a koporsÂra a fedelet, s amÁg anyÀm a lakÀsban volt, olyan
volt, mintha erûszakot tettek volna rajta. A hosszÃ menet alatt ebbûl nem ¢reztem sem-
mit, a koporsÂ eggy¢ vÀlt anyÀmmal, ¢s engem semmi sem szakÁthatott el az irÀnta
¢rzett csodÀlatomtÂl. így kell eltemetni egy embert, ahogy ût temett¡k: a csodÀlat min-
den salaktÂl mentes ¢rz¢s¢vel. Ugyanaz az ¢rz¢s volt v¢gig, egy pillanatra sem gyen-
g¡lt, ugyanolyan erûs maradt, k¢t-hÀrom ÂrÀn Àt is tarthatott. Belet´rûd¢snek nyoma
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sem volt benne, talÀn m¢g gyÀsznak sem, mert hogyan is lehetett volna ́ sszeegyeztetni
a gyÀszt ezzel az ûr¡letes daccal. Verekedni tudtam volna anyÀm¢rt, ́ lni tudtam volna
¢rte. Mindenre k¢sz voltam. B¢nultsÀgot, azt nem, csak a kihÁvÀst ¢reztem. AnyÀm
dacos elszÀntsÀgÀval t´rtem anyÀmnak az utat a vÀroson kereszt¡l, mindenfel¢ csak
Ãgy dûltek az emberek jobbra-balra, ¢n pedig vÀrtam a s¢rt¢st, amely majd arra k¢ny-
szerÁt, hogy sorompÂba l¢pjek anyÀm¢rt.

Georg egyed¡l akart lenni, hogy besz¢lhessen vele. N¢hÀny napig mellette maradtam,
nehogy valamit elk´vessen maga ellen. Akkor megk¢rt, hagyjam k¢t-hÀrom napra
egyed¡l, hogy vele lehessen. Mind´ssze ennyi a kÁvÀnsÀga, mÀs Âhaja nincs. BÁztam
Georg szavÀban, aztÀn harmadnap elj´ttem ÃjbÂl. Nem akart kimozdulni a lakÀsbÂl,
ahol anyÀm betegeskedett. Ott ¡lt azon a sz¢ken, amin azelûtt est¢nk¢nt ¡lni szokott
anyÀm Àgya mellett, ¢s besz¢lt egyre, tovÀbb. AmÁg a r¢gi szavakat mondta, anyÀm
¢letben volt Georg szÀmÀra. Nem ismerte be magÀnak, hogy anyÀm mÀr nem hallja
ût. AnyÀm hangja, amely a betegs¢g v¢ge fele mÀr nagyon meggy´ng¡lt, talÀn egy
lehelet sem volt mÀr; de hallani hallotta Georgot, ¢s Georg besz¢lt tovÀbb. BeszÀmolt
a napjÀrÂl, az emberekrûl, tanÀrairÂl, barÀtairÂl, az utcai jÀrÂkelûkrûl, hiszen anyÀm
mindig mindent tudni akart. ögy mes¢lt, mint azelûtt, amikor a munkÀbÂl j´tt meg.
Most nem ment sehovÀ, ¢s m¢gis volt mit mes¢lnie. Nem tett szemrehÀnyÀst magÀnak
amiatt, hogy t´rt¢neteket talÀl ki anyÀmnak, hiszen minden t´rt¢net panasz volt, hal-
kan, egyenletesen, kitartÂan ism¢tlûdû panasz, az¢rt, mert anyÀm nemsokÀra talÀn
mÀr nem fogja hallani ezt. Georg azt akarta, hogy semmi se ¢rjen v¢get. Az elint¢zni-
valÂk szavakban zajlottak tovÀbb. Georg szavai felk´lt´tt¢k anyÀmat, ¢s anyÀm, aki
megfulladt, Ãjra kapott levegût. Georg hangja ugyanolyan bensûs¢ges ¢s halk volt,
mint akkor, amikor az¢rt k´ny´rg´tt anyÀmnak, hogy l¢legezzen. Nem sÁrt; nehogy
anyÀm egyetlen pillanatÀt is elveszÁtse. Nem engedett meg magÀnak semmi olyasmit,
amitûl anyÀmat bÀrmi vesztes¢g ¢rhette. A megid¢z¢s nem sz¡netelt. Hallottam ezt a
hangot, amit azelûtt nem ismertem. Tiszta, magas hang volt, olyan, akÀr egy evang¢-
listÀ¢. Nem lett volna szabad hallanom, hiszen Georg egyed¡l szeretett volna lenni,
de ¢n meghallgattam, mert aggÂdtam, vajon egyed¡l hagyhatom-e, ahogy kÁvÀnta.
SokÀig vizsgÀltam ezt a hangot, mÁg v¢g¡l d´nt´ttem, a mÃlÂ ¢vek sorÀn mindv¢gig
a f¡lemben csengett. Hogyan vizsgÀlhatÂ egy hang, mit m¢r az ember olyankor, mi
¢breszt benne bizalmat. Az ember hallgatja a halotthoz int¢zett halk szavakat. Hallja,
hogy aki besz¢l, nem fogja elhagyni azt a mÀsikat, an¢lk¡l hogy k´vetni akarnÀ. ögy
besz¢l hozzÀ, mintha m¢g megvolna benne az erû ahhoz, hogy megtartsa. Ez az erû
a halott¢, neki adja, a mÀsiknak ezt ¢reznie kell. Mindez Ãgy hangzik, mintha halkan
¢nekelne hozzÀ. Nem magÀrÂl, panaszkodvÀn, nem. Csak rÂla. Csak az szenvedett,
csak az panaszkodhat. De az, aki besz¢l, megvigasztalja. MegÁg¢ri annak a mÀsiknak,
hogy itt van, csak û van itt, csak vele. Azt, akihez besz¢l, mindenki mÀs zavarja. Ez¢rt
k¢r, hogy hagyjam vele egyed¡l. °s bÀr elf´ldelt¢k mÀr, ott fekszik m¢gis, ahol beteg-
s¢ge alatt v¢gig fek¡dt. Az, aki besz¢l, a fiÃ, visszahozza ût szavakban, ¢s az a mÀsik,
az anya, nem hagyhatja ût el.
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Simonyi Imre

KOCSMA àA NAGYVILçGHOZÊ

ä Egy Àrva l¢lek sem volt a kocsmÀban.
ä A kocsma zsÃfolÀsig volt n¢pekkel.
ä Akkor l¢pett be a magÀnyos f¢rfi oldalÀn a szeretûj¢vel
a zsÃfolt, l¢lek n¢lk¡li kocsmÀba.
ä Azonnal megvert¢k.
ä Ott, ahol egyetlen l¢lek sem tartÂzkodott,
abban a kocsmÀban.
ä Akkor a f¢rfi, aki magÀnyosan l¢pett be
a kocsmÀba, oldalÀn a szeretûj¢vel, zseb¢bûl
kenûcs´ket, tapaszokat, valamint k´tszereket
keresett elû, lÀtvÀn, hogy szeretûj¢nek keze,
tenyere, ´kle v´r´s ¢s k¢k ¢s helyenk¢nt
lehorzsolÂdvÀn ä v¢res.
ä Bek´t´zte tehÀt szeretûj¢nek kez¢t,
tenyer¢t ¢s ´kl¢t ä kenûccsel, tapasszal,
valamint k´tszerrel. ä Szeretûj¢nek
szÀmtalan tenyer¢t ¢s t´m¢ntelen ´kl¢t.
T´m¢ntelen szeretûj¢nek egyetlen ´kl¢t.
Egyetlen ´k´ll¢ vÀlt egyetlen-rengeteg szeretûj¢t.
Abban a kocsmÀban, ahovÀ magÀnyosan l¢pett be,
oldalÀn a szeretûj¢vel ä minden oldalÀn a szeretûj¢vel!
Igen, a kocsmÀban, amelyben egy Àrva l¢lek
sem tartÂzkodott abban az idûben, s amely
zsÃfolÀsig volt n¢pekkel, szeretûkkel ¢s
´kl´kkel.
ä Ahol azonnal megvert¢k.

°N (AZAZ: S. I. K¹LTý °S UTAZñ)

De mintha ´r´kk¢, teljes ¢leteden Àltal ä ellenvo-
naton...

Eml¢kszel m¢g arra a felt¢teles megÀllÂhelyre, ott
az erdûsz¢len, ahol valamikor, mÀsf¢l percre...?

Tudod, ahol csupÀn az a k¢t sÁnpÀr... Meg az a
hÃsz-harminc m¢ternyi kit¢rû... (Vagy ´sszek´tû?)
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Meg az a kis bakterhÀz... Meg az a kis bakter... Meg
m¢g talÀn az a kis darab vilÀgv¢ge...

SzÂval ott, ahol mÀsf¢l percre mindig... (Akkor
is...) A k¢t vonat... A k¢t sÁnpÀron... MegÀll... Hogy ta-
lÀlkozz¢k...?

Hogy kiker¡lje egymÀst...? (K¢ptelens¢g megÁt¢l-
ni...)

°s a sz¢passzonyra...? A vonat ablakÀbÂl... A mÀsik
vonat ablakÀbÂl... Ahogyan a szemedbe bÀmult... Em-
l¢kszel...?

Hogyan is bÀmult hÀt a sz¢passzony...?
Tünûdve... Hitetlen¡l... F¡rk¢szve... AggÂdÂn...

K¢ts¢gbeesve... LemondÂan... SzÀnakozva...
A vonat ablakÀbÂl... A szemedbe... Az ellenvonat

ablakÀbÂl...
Az ellensÁnpÀrrÂl... Az ellenvilÀg ablakÀbÂl... Az

ellensz¢passzony.
°ppen csak hogy meg nem szÂlalt:
àñ, szeg¢nyk¢m... hÀt komolyan gondolja, hogy

arra...: amarra... arrafel¢... is van... irÀny?Ê

Luca Anna

K°PZAVAR

ºl´k egy csomÂ vers k´z´tt  De jÂ
Egyik sem az eny¢m ¢s mind remek
Halomban eszm¢k k´nyvek tengerek
°ljen a k¢pzavar  Egy ´ngyilkos hajÂ

Partra veti magÀt  BÀlna akarna lenni
Szakadt vitorlÀja a szÀzadot belengi
Finom gÀzszag a konvektor remeg
Kezdûdik mÀr  T¡relem emberek
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OrbÀn OttÂ

°LETºNK F¹LDK¹ZELBEN
Magyar rekviem

Parancs JÀnosnak

1. Meghalnak mindenek

Meghalnak mindenek. Meghalt KassÀk Lajos.
Meghalt D¢ry Tibor. Meghalt Kormos IstvÀn.
Meghalt Nagy LÀszlÂ. Meghalt ¹rk¢ny IstvÀn.
Meghalt Pilinszky JÀnos. Meghalt Illy¢s Gyula.
Meghalt KÀlnoky LÀszlÂ. Meghalt J¢kely ZoltÀn.
Meghalt We´res SÀndor. Meghalt Karinthy Cini.
Meghalt Nemes Nagy çgnes. Meghalt Vas IstvÀn.
Meghalnak mindenek.

2. A v¢gÁt¢let harsonÀja

ANGYAL °bresztû, f´l, a kurva anyjukat! TÁz perc mÃl-
va, bassza meg magukat a h¢tfele lÀngolÂ faszÀval a
dicsûs¢ges mennyei sereg, minden rohadt, buzerÀns
emberi csont hÂfeh¢ren ¢s teljes menetf´lszerel¢sben
sorakozik az udvaron!
CSONT Angyal Ãr, k¢rem sz¢pen...
ANGYAL Tizedes Ãr, te barom!
CSONT Tizedes Ãr, k¢rem sz¢pen...
ANGYAL Kuss! TÁz perc mÃlva! °s ne adja a magassÀ-
gos Isten, hogy egy is elk¢ssen, mert az eg¢sz f´ld alatt
bujkÀlÂ, orrfacsarÂ, b¡d´s, civil banda csÃnyÀn rÀba-
szik!
CSONT (vigyÀzzÀllÀsban) Minden jÂt¢t l¢lek dics¢ri az
Urat!

 
3. F¢nyeskedj, ´r´k vilÀgossÀg

JÂlesik olykor a cs´nd, elidûzn¡nk
  az elhagyatott, k¡lvÀrosi temetûkertben,
aranyf¡st-f¢nyremeg¢s-darazsak, koraûsz¡nk,
  az ¢gen sok pici, fodros lepedû lebben.
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E f¢nybe hiÀba szivÀrog utÀnam a f¡stk´d,
  hogy minden ¢s mindenki meghal, igen ä
hallom ciripelni magamban az ûr¡lt t¡csk´t:
  mi nem! mi nem! mi nem!

4. A harag napja

¢let Àga ¢let anyja
magzatÀt minek foganja
ha a halÀl megrohanja

LAJOS TE NE BASZKI VELEM TE MEG NE HñJ
ITT NEKEM H° LAJOS A RñZSI VAN ITT A TE
RñZSID SZñL HOZZçD LAJOS NE BASZKI VE-
LEM TE SZEM°TBçNYA LAJOSKçM °N VA-
GYOK A TE SZERETý RñZSID NE HAGYJ ITT
TE SZEM°T

BOGçR BOGçRKçM BOGARACSKçM KISKU-
TYçM KUTYUSKçM AZ EGYETLEN EMBER
AKIT SZERETTEM EZEN A F¹LD¹N EGY KU-
TYA

öGY KELLETT ýTET ONN°T KILAPçTñNYI
CSöNYçJUL BE VñT ZöZVA NEKIJE AZ ARCA
VALñSçGGAL MEGMONDVA NEM IS VñT MçN
ARCA NEKIJE SEMMISE CSAK EGY OJAN V°-
RES TAKONYFORMA VñT AZ ISTEN MEGBO-
CSçSSA N°KEM EGY NAGY RONDASçG VñT AZ
MçN NEM EMBER CSAK HñT AZ EGYIK KAR-
JçT IS NEKIJE öGY TANçTUK MEG K°SýBB
VAGY ¹TVEN M°TERRE A SINEK MENTIN
HOGY ELºTTE ýTET A G°P

bel¢ndek ¢s b¡r´k anyja
ha a halÀl megrohanja

5. Nyugodj¢k b¢k¢ben

Nyugodj¢k b¢k¢ben,
vers volt, mÁg volt vers, most sz¢tt¢pem,
nyugodj¢k b¢k¢ben,
ha eddig sem, mostantÂl v¢gk¢pp nem,
nyugodj¢k b¢k¢ben,
cÀfolhatatlan t¢nyk¢ppen

OrbÀn OttÂ: Versek ã 427



nyugodj¢k b¢k¢ben,
lÀngolÂ v¢rcs´pp az ¢g-k¢kben,
nyugodj¢k b¢k¢ben,
gy´ny´r ¢s kaland a r¢ms¢gben,
nyugodj¢k b¢k¢ben,
izgÀga gyerek a v¢ns¢gben,
nyugodj¢k b¢k¢ben,
formÀtlanul is ¢ps¢gben,
nyugodj¢k b¢k¢ben,
kezdet a v¢g¢ben,
nyugodj¢k b¢k¢ben,
f´ld¢ az ¢g¢ben,
nyugodj¢k b¢k¢ben,
mosolyog, bÀr csak egy f¢nyk¢pen,
nyugodj¢k b¢k¢ben,
nyugodj¢k b¢k¢ben,
nyugodj¢k b¢k¢ben,
b¢k¢ben, b¢k¢ben!

IFJö °S ¹REG F°RFI

Egy r¢gi dal visszhangja

Az ifjÃsÀg rabszolga gladiÀtor, ´ntudatlan Àllat,
 majom a majommal makogva k´z´s¡l,

utÀna se n¢z a gy´ny´r pillanatÀnak,
 gerince t´lt ¢s lû, mindegy, hogy mibe s¡l.

Az ´regs¢g k´zelebb kÃszva a halÀlhoz
 egy t´lgyest irt ki, hÃzza a für¢szt hosszan,

s bÀr minden percet megÀld, mindent meg is Àtkoz,
 mÁg ´l¢bûl a forrÂ mag kicsusszan.
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KRITIKAPçLYçZAT

LABIRINTUSBñL
LABIRINTUSBA

 
Beney Zsuzsa: Versek a labirintusbÂl
PannÂnia K´nyvek, P¢cs, 1992

Beney Zsuzsa: KommentÀr labirintusbÂl Árott
verseihez
°let ¢s Irodalom, 1992. februÀr 28.

Ugyan mi k¢sztethette e versesk´nyv szerzû-
j¢t arra, hogy mÀr k´tet¢nek megjelen¢se
elûtt àkommentÀrtÊ Árjon, amelyben a r¢gies-
s¢get ¢s a stilizÀciÂt Ãgy hasznÀlja, mint mÀ-
sok valamely jÂl ismert idegen nyelvet, hogy
azon, mint magÀtÂl idegen sz´veget, rejtett
¢s sz¢gyellt mondanivalÂjÀt elmondhassa?
F´lnagyÁtva barokkos kacskaringÂkkal dÁszÁti,
s e dagadÂ nagy formÀk k´z´tt tartalmÀnak
morzsÀnyi l¢nyeg¢t Ãgy rejti el, hogy lehetû-
leg senki meg ne talÀlja ä egyre m¢lyebbre
s¡llyedjen a figyelmes szem elûtt, mint a ho-
mokba vagy a dunna tollai k´z¢ keveredett
aprÂ gombocska. Csakugyan mentegetûz¢s-
nek szÀnta-e azt, ami annak lÀtszik, ´nmagÀt
vigasztalva vele: àhogy mindaz, amit igaznak v¢-
l¡nk, s ami¢rt mint k¢sûn felismert hazugsÀg¢rt
mind´r´kre sz¢gyenkez¡nk, l¢tez¢s¡nk ter¢ben, e t¢r
n¢lk¡li mozgÀs labirintusÀban, felismerhetetlenÊ.
Term¢szetesen az Isten elûtti felismerhetet-
lens¢grûl szÂl ä valÂjÀban azonban, s ezt iga-
zÀn nem neh¢z rÀbizonyÁtanunk, az emberek
ä pontosabban, olvasÂi ä elûl prÂbÀl igazsÀg-
bÂl ¢s hazugsÀgbÂl szûtt takarÂja alÀ rejtûzni,
vagy e takarÂt gyürn¢, gy´m´sz´ln¢ maga
m´g¢. Mert ugyan mik¢ppen is vÀlaszthat-
nÀnk el egymÀstÂl a testet ¢s fedû felszÁn¢t, a
bûrt? Hogyan a kitÀrulkozÂ ÁrÀst attÂl, aki Ár-
ta ä hisz min¢l idegenebb¢ stilizÀlja, annÀl in-
kÀbb û maga mutatkozik meg benne.

TanÃsÁthatjuk hÀt, hogy amikor a szerzû
igazsÀgrÂl ¢s hazugsÀgrÂl besz¢l sz´veg¢ben,

¢s gunyoros szavaival igyekszik a kettût ´sz-
szemosni, egyszerre ¢rez büntudatot az¢rt,
mert szonettf¡z¢r¢t is e k¢t fonÀl csavarula-
taibÂl fonta ´ssze, ¢s az¢rt is, mert tudja,
hogy eme büntudata nem igazÀn ûszinte ä
mint az a bün´s, akin¢l eld´nthetetlen, hogy
sajÀt büntudata vagy a leleplez¢stûl valÂ f¢le-
lem sodorja-e vakr¢m¡letbe? S ha az¢rt ¢rez
büntudatot, hogy k´nyv¢ben egy bizonyos
vÀlasztott gondolathoz nem tudott hüs¢ges
lenni, valÂjÀban nemcsak attÂl f¢l-e, hogy bü-
ne Àttetszik verseinek ragacsos, festett, fosz-
lad¢kony nyelv¢n ä az¢rt, mert ¢rz¢sei hajol-
tak e nyelv nyÃlÂs csavarulatai szerint, s nem
a verseket pattintotta ki az ¢rz¢sek ¢s a meg-
¢rz¢sek kristÀlykem¢ny anyagÀbÂl. S vajon
az, hogy a rossz verset tisztÀtalan verss¢ dra-
matizÀlja, nem Narkisszosz drÀmÀja-e, sajÀt
t¡k´rk¢p¢be fulladÂan? A l¢lek labirintusÀ-
bÂl szÂlnak e versek, talÀn nem is mÀs ez a
labirintus, mint a tudat f¢ny¢nek itt-ott fel-
lobbanÀsa ä e f¢ny ÃtjÀnak zegzugai a kor-
mos s´t¢tben, a l¢lek keresû Ãtja, hogy kita-
lÀljon a napvilÀgra; a l¢lek elmer¡l¢se a kor-
mos s´t¢tben, ´nmagÀban, hogy ki ne sza-
kadjon sajÀt anyagÀbÂl. Egyszerre keres¢s ¢s
rejtekez¢s. Istenre vÀgyÀs; ¢s vÀgyakozÀs e
vÀgyra ä de vajon Isten, akit megszÂlÁtunk,
nem ¢ppen e vÀgy-e, a vÀgyakozÀs vÀgya ä s
nem ments¢ge-e a k´tet szerzûj¢nek, hogy e
vÀgy hangjait ¢rdes ¢s k¢ts¢gbeesett nyer-
ses¢g¡kben itt-ott m¢giscsak megszÂlaltatta?
Lehet-e ments¢ge, hogy vÀgyÀra vÀgyakozva
csakugyan a fÀjdalom m¢lys¢geibe szÀllt alÀ
ä hiszen nem ments¢g ¢s nem ¢rdem a szen-
ved¢s, kivÀltk¢ppen nem az ´nk¢nt vÀllalt
vagy a keresett. A hazug? ä k¢rdezz¡k; s r´g-
t´n utÀna: lehet-e hazug a valÂsÀgos, a v¢res,
a csaknem halÀlba hÃzÂ, a testi fÀjdalmat is
okozÂ szenved¢s? Lassan k´zeled¡nk oda,
ahol e kritika valÂjÀban elkezdûdik, a l¢lek
azon m¢lys¢ge fel¢, ahol àmindaz, amit igaznak
v¢l¡nk, s ami¢rt mint k¢sûn felismert hazugsÀg¢rt
most mÀr mind´r´kk¢ sz¢gyenkez¡nk, felismerhe-
tetlenÊ.

Ezek a versek nem Istenrûl szÂlnak, ¢s
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nem a hit szavÀval ä hanem Istenhez, a vÀgy
hangjaival. De vajon tudja-e a k´ltû, hogy ki
az, akit megszÂlÁt? Ha sajÀt bizonytalan l¢te-
z¢s¢vel vagy, pontosabban, l¢tez¢s¢nek bi-
zonytalansÀg¢rzet¢vel szembe a megszÂlÁtott
l¢tezû abszolÃt bizonyossÀgÀt ÀllÁtja (hiszen a
megszÂlÁtÀs, ha tartalmÀban lehets¢gesen is,
aktusÀban sohasem ismeri a k¢telyt), inn¢t
mÀr csak egyetlen ¢s csaknem felismerhetet-
len¡l kis l¢p¢s a l¢tezû hely¢be a L¢teztetût
ÀllÁtani, nem mint ideÀt, hanem mint a for-
mÀbÂl, a megszÂlÁtÀs te formÀjÀbÂl kiemelke-
dû, bÀr attÂl elfedett valÂsÀgot. A k´ltûi meg-
szÂlÁtÀs mindig egy mÀgikus Tere irÀnyul,
olyan mÀsodik szem¢lyre, mely csak az elsû
szem¢ly valÂsÀgÀban l¢tezik ä a vilÀg valÂsÀ-
gÀban nincs relevanciÀja. ValÂsÀgossÀga csak
ebben a viszonylatban ¢rv¢nyes ä de ha Ágy
van ez, akkor ¢rv¢nyess¢gi k´r¢t bÁzvÀst szo-
rÁthatjuk az ¢n hatÀrai k´z¢, azzal, hogy a
megszÂlÁtÀsban l¢trej´vû mÀsik (akit tekint-
het¡nk az ¢n ´nmegvalÂsÁtÀsa eszk´z¢nek)
voltak¢ppen az ¢n teremtm¢nye, mely ebben
a teremt¢sben ´nÀllÂ l¢tre kel, ¢s mindenben
annak a vonÀsait veszi fel, aki tapasztalatok,
¢rzelmek, fesz¡lts¢gek s nem utolsÂsorban a
k¢pzelet segÁts¢g¢vel mint a k¡lsû valÂsÀgbÂl
bel¢nk hullott kvarcszemcse megindÁtja kris-
tÀlyosodÀsÀnak s ezzel Àtl¢nyeg¡l¢s¢nek fo-
lyamatÀt.

A megszÂlÁtott Te ¢ppen ez¢rt egyszerre
tagja a l¢tez¢s egymÀst kizÀrÂ k¢t rendj¢nek:
a csak benn¡nk ¢s a csak kÁv¡l l¢tezûnek.
BÀrhonn¢t n¢zz¡k, az, ami egyik l¢tformÀjÀ-
ban valÂsÀgos, a mÀsikban irreÀlis ä csak-
hogy, mivel egyszerre tagja mindkettûnek, l¢-
tez¢se a sz¡ntelen vibrÀlÀs, lebeg¢s, s ez¢rt a
meghatÀrozhatatlansÀg Àllapota. Errûl besz¢l
a k´ltû, amikor verseihez Árott KOMMENTçR-
jÀban az igazsÀg ¢s a hazugsÀg megk¡l´nb´z-
tethetetlens¢g¢ben rem¢nykedik ä ¢s amikor
ezzel a megk¡l´nb´ztethetetlens¢ggel magÀ-
ramaradottsÀgÀnak sivÀr rem¢nytelens¢g¢t is
elÀrulja. Hiszen e lebegtetett l¢tez¢sben egye-
d¡l az eszt¢tikai ¢rt¢krend ¢rv¢nyes¡l, min-
den mÀs, a vilÀg valÂsÀgÀhoz k´t´tt, legyen
bÀr anyagi vagy spirituÀlis (¢s ezen bel¡l a jÂ
¢s a rossz k´z´tt d´nteni tudÂ erk´lcsi) kik¡-
sz´b´lûdik.

Tudja-e a k´ltû, hogy ki az, akit megszÂlÁt?
ä k¢rdezhetj¡k Ãjra. Igen, a versen bel¡li vi-

lÀgban olyan t´k¢letes bizonyossÀggal tudja,
hogy nem kell rÀk¢rdeznie ä de ugyanaz a
MegszÂlÁtott a gondolatok vilÀgÀban megfog-
hatatlannÀ vÀlik. Ahhoz szÂlna, akinek v¢lt
l¢tez¢se sajÀt valÂs l¢t¢nek felt¢tele ä s akinek
l¢tez¢s¢t sajÀt sorsa esetts¢g¢ben nem tudja
ÀllÁtani, de akinek l¢tez¢s¢rûl, sajÀt sorsa
esetts¢g¢ben lemondani sem tud. S ha ÀllÁta-
ni nem tudja, ezzel megrend¡l sajÀt l¢t¢nek
valÂsÀgossÀga is ä s ha lemondani nem, sajÀt
lelk¢nek tisztasÀgÀt ¢rzi vesz¢lyben. Minden-
k¢ppen csapdÀba szorÁtott; kÃtba, mint JÂ-
zsef; ¢s egyetlen mÂdja van, hogy e kiszÀradt
g´d´r fenek¢n a vÀrakozÀst, mely eg¢sz ¢lete
vÀrakozÀsa (talÀn ¢ppen a halÀlÀval) tÃl¢lje.
Ez az egyetlen mÂd a megszÂlÁtÀs monomÀ-
niÀja.

Ez¢rt ÀllÁthatjuk, hogy Isten megszÂlÁtÀsÀ-
nak legterm¢szetesebb nyelve a k´lt¢szet (s a
paradoxon, amit ez¢rt tartunk, v¢gsûkig tÀ-
gÁtott ¢rtelmez¢s¢ben, a k´lt¢szet ä vagyis a
nyelvi jÀt¢k ä egy hatÀrhelyzet¢nek). Hiszen
ha nem gondolattal akarjuk a gondolattal
meghatÀrozhatatlan Istent meghatÀrozni,
benn¡nk megismerhetetlenbûl rejtûzk´dûv¢
vÀltozik: megszem¢lyes¡l annak a mÀgikus
megid¢z¢snek szellem¢ben, ami a k´lt¢szet
megszÂlÁtottjÀt vilÀgra teremti. Tagadhatat-
lan tehÀt, hogy a k´lt¢szet Istene nem spe-
kulatÁv, nem teolÂgiai, hanem ä ¢s ez talÀn
m¢g akkor is ¢rv¢nyes, ha a l¢lek versen kÁ-
v¡li l¢tez¢s¢ben a hit mÀsf¢le megk´zelÁt¢s¢-
vel fordul hozzÀ ä mÀgikus Isten. S mint
ilyen, nemcsak Isten megszÂlÁtÀsÀnak adek-
vÀt nyelve a k´lt¢szet, hanem megfordÁtva: ý
a megszÂlÁtÀs legt´k¢letesebb tÀrgya, bensû,
meghatÀrozhatatlan ig¢nyeink elvont ¢s
meghatÀrozott megszem¢lyesÁtûje. Az a lelki
energia, mely a versÁrÀs folyamatÀban ´ssze-
gyülik ¢s felszabadul, legt´k¢letesebb csator-
nÀjÀt akkor talÀlja meg, ha Teremtûj¢t meg-
teremti.

Harmadszor k¢rdezz¡k meg tehÀt, tudja-
e a k´ltû, ki az, akit Isten nev¢vel megszÂlÁt?
S ha v¢gletekig fokozzuk az ûszintes¢g ke-
gyetlens¢g¢t, Ãgy is fogalmazhatunk, hogy
talÀn ¢ppen az¢rt szÂl Istenhez, hogy ennek
a tudÀsnak ´nmagÀra m¢rt k´telezetts¢g¢t
megker¡lhesse. VilÀgn¢zet¡nk szerint t¢te-
lezz¡k vagy nem; hit¡nk szerint elfogadjuk
vagy tagadjuk; ¢rzelmeink szerint szeretj¡k
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vagy k´z´mb´sen elfordulunk Tûle ä a k´l-
t¢szet egzaltÀciÂjÀban minden vÀlasztÀs alÂl
mentes¡l¡nk. Ha a kritikus a Labirintus-ver-
sekkel kapcsolatos büntudatrÂl besz¢l, a k´l-
tûnek e hatÀrozatlansÀgÀbÂl fakadÂ büntuda-
tÀra gondol; ¢s m¢g csak nem is arra a gyÀ-
vasÀgra, mellyel Istenre sem igent, sem ne-
met mondani nem mer¢szel, hanem az eg-
zaltÀciÂnak arra a tÃlhajszolt bÀtorsÀgÀra,
amivel e k¢rd¢s tisztÀzÀsa elûl kit¢rni prÂbÀl.

Nem a tudatossÀg szintj¢n ä azon elfogad-
hatja azt, hogy nem adatott meg szÀmÀra a
hit kegyelme. Hanem a l¢leknek abban a m¢-
lyebb valÂsÀgÀban, melyben a hit ¢s a kegye-
lem ´sszekapcsolÀsÀval m¢giscsak egy olyan
Istent t¢telez, aki tûle f¡ggetlen¡l a l¢tez¢s
egy megismerhetetlen tartomÀnyÀban van je-
len. S a kritikus viszolygÀsa itt csak sÀpadt ¢s
k¢tdimenziÂjÃ k¢pben t¡kr´zi ä k´veti, mint
Eur¡dik¢ ä a k´ltû¢t, aki a legnagyobb bün-
nek ä talÀn az¢rt is, mert ez az igazi ´nma-
gunk ellen elk´vetett bün ä a tisztasÀg hiÀ-
nyÀt tartja.

A hit ¢s a hitetlens¢g k´z´tti szomorÃ, Àr-
ny¢ktalan ¢s szÁntelen vilÀgban sokan bolyon-
ganak. Sok-sok ¢letet ¢lnek v¢gig, szigorÃ er-
k´lcsi ig¢nyek szerint, vagy a k¢jenc ÃtjÀn bo-
lyongva, odadobva magukat a tagadÀs f´ldi
kÀrhozatÀnak. De semmif¢le erk´lcstelens¢g,
ha vÀllaljÀk, nem lehet olyan bün´s, mint az
a mesters¢gesen gerjesztett szenved¢s, mely
az Isten neml¢t¢vel szembes¡lû ´szt´n´s ret-
tenetet emberek k´z´tti ¢rzelmek gy´trelm¢-
vel prÂbÀlja eltakarni.

A k´ltû sajÀt rem¢nytelens¢g¢nek labirin-
tusÀbÂl prÂbÀlta Isten¢t kivezetni. Felhasz-
nÀlta ehhez n¢mely nÀlÀnÀl bÀtrabb ¢s t´bbet
lÀtÂ mester segÁts¢g¢t ä elindulva most mÀr
homÀlyba veszett Ãtjaikon Ez¢kiel lÀtomÀsÀ-
nak àf¡ggûleges labirintusÊ-ÀbÂl, lelke sz¢tt´rt
ed¢ny¢ben a RagyogÀs K´nyv¢nek ¢s a cfÀti
kabalistÀk sz´vegeinek egy-egy megragadt
k¢p¢vel, eg¢szen addig a szentig, akin¢l gy´t-
rûdûbb ¢s lÀngolÂbb szavakkal aligha szÂltak
arrÂl a f¢nyrûl, amit a s´t¢ts¢g Àraszt, ¢s arrÂl
a szerelemrûl, amely fel¡lemelkedik a szen-
ved¢s ´nmagÀba fordulÂ vigaszÀn. E csodÀ-
latos k´lt¢szet magÀba csukÂdÂ ´nreflexiÂja
zÀrtsÀgÀval m¢giscsak meghitts¢get lop a
szenved¢s bugyraiba. Errûl a vigaszrÂl nem
tudott û maga sem lemondani, ¢s talÀn ez
volt az oka annak, hogy e versek izzÂ para-

zsÀbÂl idûrûl idûre felcsapÂdÂ s´t¢t lÀng, e
barokk nyelv indÀzÂ fordulatai az û versfo-
lyamÀt is megindÁtottÀk (ami¢rt nemcsak e
r¢gen ¢lt szentnek hÀlÀs, hanem müvei mos-
tani fordÁtÂjÀnak, barÀtjÀnak is). MÁg a Ke-
resztes Szent JÀnos szÀmÀra nyilvÀnvalÂ, rej-
tûzû ¢s szeretû Isten megelevenedik, e mos-
tani k´ltû tudatÀban l¢tez¢s¢nek egyetlen bi-
zonyÁt¢ka, hogy szavakkal leÁrhatatlan ¢s
megszÂlÁthatatlan. S akkor hogyan is szÂlhat
hozzÀ azokkal a szavakkal, amelyek csak az
´nmagukkal ¢s ez¢rt az ´nmagukban leÁrha-
tÂ l¢tez¢st k¢pesek ÀllÁtani ä hogyan is szÂl-
hatna Istenrûl, aki ismereteinkbûl kiindulÂ
fogalmaink nyelv¢n megismerhetetlen? Le-
hets¢ges-e a lÀthatatlant Ãgy felid¢znie, hogy
m¢gse lÀttassa felhûk m´g´tt rejtûzûnek, s ne
fÀtylainak lÀthatÂsÀgÀt, a belûle ÀradÂ sugÀr-
zÀst ÀbrÀzolja?

Isten csak jelk¢pben kifejezhetû. ValÂjÀ-
ban az Àltalunk megismert Isten ä akit mond-
hatunk a vilÀg szÀmÀra ¢s a vilÀgban megnyi-
latkozÂ Istennek ä maga is jelk¢p, ´nmaga
jelk¢pe, l¢tformÀja a jelk¢p nem-valÂsÀgÀban
l¢tezû valÂsÀg, az ¢rtelem szÀmÀra csak olyan
fogalmi kettûss¢gben megragadhatÂ, mely-
nek polaritÀsai kioltjÀk egymÀst. Fogalmilag
csak tagadÀssal ÀllÁthatÂ ä ez¢rt mÀr nev¢nek
kimondÀsa is paradoxon, s aligha bÁr el mÀs
nyelvet, mint a paradoxonok¢t.

A k´ltû azonban ä legalÀbbis a r¢gi ¢rte-
lemben vett lÁrikus ä nem fogalmakkal, ha-
nem ¢rzelmeivel besz¢l; a paradoxon pedig
egyetlen ¢rzelmi Àllapottal tehetû Àt a mÀsf¢-
le, k¢pes megfogalmazÀs vilÀgrendj¢be: a hi-
Àny meg¢l¢s¢nek ÀllapotÀval. Nem alaptala-
nul ¢rzi hÀt Ãgy a k´ltû, hogy Isten, leg-
alÀbbis az û szÀmÀra, gondolatokbÂl ¢s ezek
rem¢nytelen megtorpanÀsaibÂl kiteljesedett
megnyilatkozÀs. Az ¢rtelem megtorpanÀsa ¢s
Àtl¢nyeg¡l¢se ¢rzelemm¢; a hiÀny¢, mely az
emberi l¢lek t´rv¢nyei szerint egyed¡l k¢pes
megtapasztalni a nem jelenl¢vû valÂsÀgÀt. S
az ¢getû, az elviselhetetlennek tünû hiÀny,
mely sajÀt magÀt gerjeszti, ¢s mind valÂsÀgo-
sabbÀ fokozza a nem jelenl¢vût, ¢s mind
neml¢tezûbb¢ a t¡k´rk¢p jelenl¢t¢t, term¢-
szetesen tÀgÁtja vilÀghiÀnnyÀ ´nmaga ¡ress¢-
g¢t. Minden nagyon intenzÁv hiÀny az analÂ-
gia ¢s a hatvÀnyozÀs müvelet¢vel Isten hiÀ-
nyak¢nt ¢li meg ´nmagÀt. S a tisztess¢gtelen-
s¢g motÁvuma itt rejlik: vajon nem mesters¢-
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gesen gerjeszti-e az ember a hiÀnyban meg-
nyilvÀnulÂ legm¢lyebb emberi szenved¢st
csak az¢rt, hogy Àltala Isten hiÀnyÀt ¢s az e
hiÀnyban m¢giscsak megnyilvÀnulÂ isteni bi-
zonyossÀgot megtapasztalja? De ugyanez
megfordÁtva is k¢rdezhetû: ha a l¢lek szÀmÀ-
ra Isten legfûbb bizonyÁt¢ka a hiÀnya, vajon
nem minden hiÀny utal-e a hiÀnyzÂ l¢tez¢s¢-
nek bizonyossÀgÀra? Az ´nmagÀban ¢s a vi-
lÀgban magÀnyosan t¢velygû l¢lek vajon nem
az¢rt keresi-e ¢s nem az¢rt fokozza-e a hiÀny-
ban testet ´lt´tt szenved¢st, hogy ezzel vala-
mirûl ä elsûsorban a hiÀnyk¢nt meg¢lt L¢tezû
valÂsÀgÀrÂl, ¢s ami enn¢l is fontosabb: vala-
minek, bÀrminek is a valÂsÀgÀrÂl meggyû-
zûdj¢k?

Hiszen nem lehetetlen, hogy az¢rt keres-
s¡k szenved¢seinket, mert leghatÀsosabban
Ágy v¢dekez¡nk a semmi ellen ä s hogy Isten-
keres¢s¡nk folyamata az¢rt vezet Àt a szem¢-
lyes, szinte testi szenved¢s Ãtvesztûin, hogy
bizonyÁtsuk: l¢tez¢se, legyen bÀr elk¢pzel¢s,
l¢t¡nket alakÁtÂ valÂsÀg. Abban a megszÂlÁ-
tÀsban vÀlik azzÀ, amellyel eg¢sz ¢let¡nkkel
fordulunk fel¢ ä l¢te bizonyÁt¢ka ez a hozzÀ-
fordulÀs, amely objektÁve nem bizonyÁt¢k, hi-
szen a keres¢s ¢s a bizonyÁt¢k ugyanegy aktus
k¢t arca. ValÂszÁnü, hogy Isten ebben a leg-
v¢gsû vÀrakozÀsban nem mÀs, mint a semmi
abszolÃt ellent¢te, s az Ãt, melyen keress¡k,
´nmagunknak csaknem semmiv¢ csupaszÁtÀ-
sa a szenved¢sben.

Ily mÂdon tehÀt ez a k´lt¢szet k´zeg¢ben
megjelenû Isten a legszem¢lyesebb vÀgyaink,
szenved¢seink ¢s egzaltÀciÂnk irÀnyvonalÀ-
nak s annak a sugÀrzÀsnak metszûpontjÀn le-
beg, melynek geometriai tere a semmi ellen-
t¢tek¢nt e f´ldi koordinÀta-rendszerbe sem-
mik¢ppen nem szorÁthatÂ, mert minden¡tt-
valÂ l¢tez¢s¡nknek a semmi sem nem r¢sze,
sem nem ellent¢te. °ppen ez¢rt e metszû-
pont l¢tezik, de nincs. K´zeledhet¡nk fel¢,
de soha el nem ¢rj¡k. Helye a nyelv k´zeg¢-
ben kifejezve a jelk¢p, s a jelk¢p tartalma k´-
z´tti mezûben mindig meghatÀrozhatatlan.

Ha most a verseknek ä s vele az Istenke-
res¢snek, az Istenhez szÂlÀsnak, vagy tÀgabb,
e k´lt¢szetn¢l emelkedettebb szinten a misz-
tikÀnak kifejez¢si lehetûs¢geit prÂbÀljuk fel-
vÀzolni, ¢s ¢rt¢kelni is, mindig e jelk¢pess¢g
szeml¢let¢bûl kell kiindulnunk. De ebben,
¢ppen a nyelv term¢szet¢n¢l fogva mindig

zÀtonyra futunk. E versesk´nyv gyenges¢ge
¢s egyenetlens¢ge ä mind po¢tikai, mind l¢-
lektani hiteless¢g¢t tekintve ä ebbûl, a k´zvet-
lennek ¢s a jelk¢pesnek egymÀsba mosÀsÀbÂl
ered ä Ottlik szavÀval a àpancsolt ¢rz¢sekÊ-bûl.

IgazÀbÂl nem az a legfûbb k¢rd¢s, amit a
k´ltû, aki verseinek sz¡let¢s¢t ¢lete esem¢-
nyeihez k´ti, ez esem¢nyek idej¢n annak tar-
tott. Nem az, hogy valÂban Istent kereste-e
ezekben a versekben, vagy, netÀn, f´ldi sze-
relmeinek szenved¢s¢t prÂbÀlta Istenkeres¢-
s¢nek ÀlruhÀjÀba ´lt´ztetni. Ez a megfogal-
mazÀs tÃlsÀgosan egyszerü lenne. Az igazsÀg
¢s a hazugsÀg hatÀrvonala mÀs k´zegben hÃ-
zÂdik; k´zelebb jÀrunk a l¢nyeghez, ha azt
k¢rdezz¡k: k¢pes volt-e ¢rzelmeit olyan len-
d¡lettel felszÀrnyaltatni, hogy a rajtuk meg-
csillanÂ napf¢ny a l¢t ¢s a neml¢t kopÀr hegy-
csÃcsait vilÀgÁtsa be? VÀllalja-e a k´ltû az ab-
szolÃt àvagy-vagyÊ-ot, kil¢p-e a belehalÀs pe-
rem¢re? S mindaddig, amÁg bÀrmi nyomÀt is
lÀtjuk annak, hogy a megÁrandÂ vers fonto-
sabb megÁrhatatlan mondanivalÂjÀnÀl, bizto-
san tudjuk, hogy erre a peremre nem l¢pett
ki. Az igazi fesz¡lts¢g nem m¢rlegel, ¢s m¢gis
egyensÃlyt teremt; megszerkeszti a formÀt, ¢s
pattanÀsig ki is t´lti azt; nem jelk¢pekben,
hanem k¢pekben fogalmaz, de a k´ltûi k¢pek
mindig oly sokr¢tegüek, mint a jelk¢pek, ¢s
olyan szuggesztÁvek, mint az egyszerü jelek.
T́ bb¢rtelmüs¢g¡k mindig elfedetten jelent-
kezik, a versre mindig mint egyetlen jelen-
t¢sre d´bben¡nk rÀ; a benyomÀs magÀhoz
lÀncolja tekintet¡nket, s a k¢pet megk¡l´n-
b´ztethetetlenn¢ teszi a jelk¢ptûl. Az egy- ¢s
a t´bb¢rtelmüs¢g k´lt¢szeten kÁv¡li fogalmak
ä ha a vers anyaga magÀba zÀr benn¡nket,
k¡l´nb´zûs¢g¡ket sohasem ¢rz¢kelj¡k; mind-
azonÀltal hasznos seg¢deszk´znek bizonyul-
nak ahhoz, hogy a verset kÁv¡lrûl vizsgÀlva
bizonyÁtani prÂbÀljuk azt, amit valÂjÀban ma-
gyarÀzat n¢lk¡l is tudunk.

Alighanem ebbûl a szempontbÂl lÀtjuk
meg leginkÀbb a ciklus egyenetlens¢g¢t. A
szonettek tartalma ¢s ¢rt¢ke t´bbnyire meg-
hasad, az elsû k¢t quatraine erûsebb, a cezÃra
utÀn vagy az enjambement-nal Àtk´t´tt kilen-
cedik sorban mintha kifÀradna a vers, s a k¢t
terzinÀban, ahol pedig a tanulsÀgnak kellene
´sszesürüs´dnie, fellazul a mondanivalÂ.
(ABBAN AZ ºRES T°RBEN, HOL A GçZ; AMIG

BARLANGOK M°LY ¹BLEIBEN; çTVEZETTED, HI-

432 ã Figyelû



SZEN çT TE VEZETTED; CSAK çRNYALATNYIT

MOZDULT °S EZENTUL; NEM CSAK A K¹VEK RE-

PED°SEIN; çTKRISTçLYOSíTOD L°TºNK A HA-

LçLBA.) A k´tetnek azonban nem ezek a
leggyeng¢bb darabjai. A àt´ltel¢kanyagÊ k¢t
mag k´r¡l sürüs´dik. Az egyikben a szerzû
els¡llyed mondanivalÂja szubjektivitÀsÀban;
ezekre a versekre aligha lehet mÀst mondani,
mint azt, hogy langyosak ä ¢s ebbûl, az ¢rzel-
mek pontatlansÀgÀbÂl fakad a versel¢s pon-
gyolasÀga is. MINT VIRçGOT NEVELT SZERE-

TETED; AZ°RT TEREMTETTED öGY TESTEMET;
AMIG BARLANGOD M°LY ¹BLEIBEN; CSAK

AZ°RT SZºLETTEM-E, HOGY SIRASSAM; TEREM-

T°S, PUSZTULçS FELFOGHATATLAN; MERT NEM

CSAK AZT AZ ¹SSZEV°RZETT TESTET; NEM çR-

TATLAN VçGYAM HAJSZOLT TEHOZZçD. A
k´tetbûl kirÁvÂ versek mÀsik csoportjÀban a
k´ltû visszat¢r r¢gi t¢mÀjÀhoz, amit pedig
mÀr A MçSODIK SZñ cÁmü k´tet¢nek Simone
Weil-verseiben kimerÁteni lÀtszott. Isten ¢s a
holocaust viszonya ez a t¢ma, Isten magÀt
megsemmisÁt¢se az ¢gûÀldozatban. Gondola-
tilag Àtfoghatatlan, abszurd idea ez is, mely-
nek Àtemel¢se ebbe a k´tetbe ¢rthetû, de
m¢gsem indokolt. (ISTEN, KI MEGTEHETTED

°S MEG IS; ABBAN AZ ºRES T°RBEN, HOL A GçZ;
çTVEZETTED, HISZEN çT TE VEZETTED.) A ho-
locaust-versekben Isten igazsÀgossÀga vagy
mindenhatÂsÀga volt a k¢rd¢s ä itt, most, el-
vontabb: l¢tez¢s¢nek, pontosabban istens¢g¢-
nek felfoghatatlan rejt¢ly¢re irÀnyul. E k¢t-
f¢le koncepciÂ kever¢se nemcsak az¢rt hibÀs,
mert irodalmilag-eszt¢tikailag stÁlustalan, ha-
nem az¢rt is, mert l¢lektanilag ingatja meg a
mondanivalÂ hitel¢t. K¢tf¢le, bÀr egymÀstÂl
valÂban csak alig k¡l´nb´zû Isten-k¢p csÃ-
szik el egymÀs mellett; ¢s pusztÀn csak azzal,
hogy àminthaÊ ugyanazok lenn¢nek, a labi-
rintikus Isten les¡llyed a szavak, az irodalom
r¢giÂiba. ValÂsÀgosbÂl metavalÂsÀggÀ, meta-
forÀvÀ vÀltozik. A k´ltû szÀmÀra mÀr a holo-
caust befalazott Istene is sajÀt lelkiismerete
csûdj¢rûl Àrulkodott. MÀr e r¢gi versek ÁrÀ-
sÀnak idej¢n is tudta, hogy a k´lt¢szet k´ze-
g¢be Àtemelve az Isten-k¢p erk´lcsi abszur-
ditÀsÀtÂl, a megt´rt¢nt t¢ny tudatÀnak elvi-
selhetetlens¢g¢tûl akar szabadulni. Ez¢rt, e
valÂban elviselhetetlen tudÀs elvisel¢s¢re ger-
jesztette magÀban a majdnem elviselhetetlent.
Ezekben a versekben elsûsorban nem gyÀszÀt
¢s nem f¢lelm¢t, hanem undorÀt ¢s rettene-

t¢t szÂlaltatta meg. Csak ¢ppen azt nem tudja
megÁt¢lni ä m¢g most sem ä, hogy az a bi-
zonytalan ¡ress¢g, melynek szennyes talajÀ-
bÂl ez a fÀjdalom kinûtt, k´zvetlen¡l kapcso-
lÂdik-e ahhoz az okhoz, ami e fÀjdalomban
megfogalmazÂdott. Az eml¢kbûl, megrÀz-
kÂdtatÀsbÂl, a soha ki nem alvÂ megk¡l´n-
b´ztet¢sbûl ¢s vesz¢lytudatbÂl, mely megha-
tÀrozta minden emberi kapcsolatÀnak t´r¢-
kenys¢g¢t, ¢s azt, hogy valÂjÀban ezek a kap-
csolatok is csak hiÀnyukban realizÀlÂdtak ä
ezekbûl szilÀrdult-e k¢pp¢-jelk¢pp¢ az a ki-
szolgÀltatottsÀg, mely felismerûj¢t nemcsak a
tÀrsadalombÂl, hanem az emberi l¢tez¢s tel-
jess¢g¢bûl, tehÀt az Istennel-l¢t lehetûs¢g¢bûl
is mind´r´kre kirekesztette?

S ahogyan ez, ugyanÃgy az is kiderÁthetet-
len, hogy a Labirintus-versek nem csak ¢rze-
lembûl, egy ä egyetlen ä ember hiÀnyÀbÂl
sz¡lettek-e, olyan kozmikussÀ tÀgult elhagya-
tottsÀg¢lm¢nybûl, amit Isten hiÀnyak¢nt kel-
lett ¢rz¢kelni. Mert, paradox mÂdon, k´ny-
nyebb volt elviselni az Istentûl, mintsem az
egyetlen embertûl elhagyatottsÀg ÀllapotÀt.
K´nnyebb, mert ezt a megalÀzottsÀgot egy
patetikus gesztussal inkÀbb elfogadhatjuk a
v¢gzet ismeretlen UrÀtÂl (akit ezzel, ¢ppen
ezzel, tesz¡nk jelenlevûv¢ ¢s valÂsÀgossÀ),
mint attÂl, akiben csalatkozva nemcsak sajÀt
magunkat kell semmiss¢ ¢rt¢keln¡nk, ha-
nem a megteremtett emberi l¢trendet is.
Auschwitz elmÃlhatatlan trag¢diÀja az, hogy
benne az ember a teremt¢s kudarcÀt ¢li meg,
azt a kozmikus pillanatot, amikor ´r´kre ki-
vÀlik, ¢s szembefordul a teremt¢s rendj¢vel.
Ettûl kezdve minden bün lehets¢ges, minden
¢letbe vÀgÂ emberi s¢rt¢st ¢s cinikus k´z´nyt
ennek analÂgiÀjak¢nt ¢rz¢kel¡nk, ¢s minden
elhagyottsÀg egyben Istentûl elhagyottsÀ-
gunkat jelenti. A k´ltû lelkifurdalÀsa nem
abbÂl fakad, hogy ember okozta emberi ma-
gÀnyÀt Isten hiÀnyÀra, mint az isteni l¢tez¢s
felfoghatatlansÀgÀra extrapolÀlja; hanem ab-
bÂl, hogy erre sajÀt ´n´s ¢s ´nzû magÀnya
k¢szteti.

Mert az emberi ¢s az isteni hiÀny egymÀ-
son Àttün¢se csak akkor lehet hiteles, ha az
¢n fÀjdalma mÀr az ¢nt ¢geti ki ´nmagÀbÂl ä
s amÁg ez meg nem t´rt¢nik, a szÂ sem lehet
autentikus, s a jelk¢p sem alakulhat benn¡nk
jelk¢pess¢g¢t magÀba olvasztÂ k¢pp¢. Az egy-
¢s a k¢t¢rtelmüs¢g, bÀr ugyanannak r¢szecs-
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ke- ¢s hullÀmterm¢szete, megbontja a vers
homogenitÀsÀt, ¢s az ¢rzelmek ¢s a transz-
cendens kettûss¢g¢tûl a k´tet homogenitÀsa
is megbomlik. Mindazon helyeken, ahol a
k´ltû nem meri vÀllalni ¢rzelmeinek metafi-
zikai fesz¡lts¢g¢t (vÀlassza bÀr hely¢be a f´ldi
szerelem panaszszavÀt vagy az isteni idegen-
s¢g ¢rzelmess¢ hazudÀsÀt), mintha megcsusz-
szanna a k´tet szintje. LeginkÀbb a k¢t utolsÂ
elûtti ¢s a legutolsÂ szonett k´z´tt ¢rezz¡k ezt
az ¢rt¢kcs´kken¢st. A k¢t ikerszonett komp-
lex ¢s elvont ä a befejezûben az ¢rz¢s szÀn-
d¢koltan egyszerüsÁtett, ha fordÁtott elûjellel
is, csaknem pietista jelleggel t¢telezi a k´zvet-
len ¢rzelmi kommunikÀciÂt Isten ¢s ember
k´z´tt. °ppen ezzel szimplifikÀlja t¡k´rk¢-
p¢t, az emberi szerelmet. Pedig az elûzûk,
alighanem a k´tet csÃcspontjai, csak Istenre
´sszpontosÁtott figyelm¡kkel, vilÀgossÀ teszik,
hogy az igazÀn elvont ¢s igazÀn ¢rz¢kletes k¢-
peket: àL¢nyed nem Àradt Àt a v¢gtelen vilÀgba /
mert benne Istenn¢ korlÀtoztad MagadÊ ä csak az
embernek-korlÀtozottsÀg, a tehetetlens¢g ¢s
a kiszolgÀltatottsÀg m¢ly¢rûl lehet meglÀtni.
A k´tet legszebb sorÀban: àhisz m¢rhetetlen¡l
t´bb vagy mint ´nmagadÊ, benne foglaltatik a
mi m¢rhetetlen esetts¢g¡nk is. Isten expan-
ziÂja egyre tÀvolodÀsÀt s vele l¢t¡nk zsugoro-
dÀsÀt ¢s elmagÀnyosodÀsÀt ¢rz¢kelteti.

°rdemes volt-e n¢hÀny hasonlÂ k¢p¢rt az
eg¢sz k´tetet megjelentetni? A kritikus szigo-
rÃbb rostÀlÀsra ¢s hosszabb ¢rlel¢si t¡relemre
inti a k´ltût; a k´ltû pedig belsûbb, k´ltûi va-
lÂjÀnÀl m¢lyebb k¢ts¢geit igyekszik kritikus-
k¢nt racionalizÀlni. E kettûss¢g¢ben egy l¢ny
pedig, r¢szleges el¢gedetts¢ge ¢s r¢szleges
el¢gedetlens¢ge labirintusÀbÂl a d´nt¢st ¢s a
kivezet¢st OlvasÂjÀra bÁzza.

Beney Zsuzsa

(A k´tet kritikÀjÀra visszat¢r¡nk. ä A szerk.)
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HajnÂczy P¢ter: ¹sszegyüjt´tt munkÀi. Elbesz¢l¢sek
¹sszeÀllÁtotta ¢s a sz´veget gondozta
MÀtis LÁvia ¢s Rem¢nyi JÂzsef TamÀs
SzÀzadv¢g, 1992. 333 oldal, 325 Ft

Aki HajnÂczyrÂl szÂl, annak szÀmolnia kell az
ÁrÂ legendÀjÀval. Nem leszÀmolni vele, de
legalÀbb szÀmba venni l¢tmÂdjÀt, megismer-
ni term¢szet¢t, felvÀzolni ¢s meg¢rteni, hogy
mif¢le kapcsolatban Àll magÀval az ¢letmüvel.
Hisz ez a mondak´r, mely mÀr az ÁrÂ ¢let¢-
ben is kiterjedtnek volt mondhatÂ, mind a
mai napig nû ¢s teny¢szik, hogy mÀr-mÀr el-
fedje az alkotÂ k´nyvekben publikÀlt epikus
tev¢kenys¢g¢t. Ha HajnÂczyt olvasunk, nem
mindig tudhatjuk biztosan, hogy àtiszta mü-
v¢szetetÊ fogadunk be vagy novella-, kisre-
g¢nyformÀt ´ltû magÀnleveleket bÃvÀrolunk.
°lete ¢s alkotÂmÂdja ismeret¢ben ez sz¡ks¢g-
szerünek mondhatÂ. Elfogadva ´nn´n legen-
dÀriumÀt, melyet persze vel¡nk egy¡tt, olva-
sÂival kar´ltve teremtett meg, esze ÀgÀban
sem volt elvÀlasztani a àk´lt¢szetetÊ a àvalÂ-
sÀgtÂlÊ; mindehhez v¢gzetes biztatÀsokat ka-
pott irodalmi p¢ldak¢p¢tûl, bizonyos ¢rte-
lemben alteregÂjÀtÂl, Malcolm LowrytÂl.
Ek´zben tragikus mÂdon megfeledkezett ar-
rÂl, hogy a tÀvolsÀgtartÀs hiÀnya szakmailag,
müv¢szileg ¢ppoly megformÀlandÂ anyag,
mint a hatÀrok betartÀsa szem¢lyis¢g ¢s mü
k´z´tt. Az amerikai szerzû tudatÀban volt en-
nek, a szocializmus mindennapi ¢let¢nek el-
viselhetetlen poklÀban vergûdû magyar ÁrÂ
nem, vagy ha igen, csak nagy ritkÀn siker¡lt
zÀrt formÀban artikulÀlni ¢lete csûdj¢t. K¢t
kisreg¢ny¢ben mÀr nyilvÀnvalÂ, hogy lemon-
dott a hatÀrok ¢szlel¢s¢rûl, zsenitudata tÃlr´-
pÁtette mindenen, hogy aztÀn a mü is felol-
dÂdjon nagyr¢szt a teljes formÀtlansÀg k´d-
k¢pei k´z´tt. NÀdas P¢ter, e HajnÂczytÂl oly
rendkÁv¡li m¢rt¢kben k¡l´nb´zû alkatÃ ÁrÂ,
azon kevesek egyike, akik komolyan szembe-
n¢ztek a HajnÂczy-legendÀval ¢s -¢letmüvel,
Ágy Ár minderrûl egy interjÃban: àVannak
olyan alkotÂk, akikn¢l alig ¢szlel¡nk valami k¡-



l´nbs¢get a kifejez¢si eszk´zeik ¢s a megmunkÀlt
tÀrgyaik k´z´tt. Ezek Ãgy, ahogy vannak, eleven Àl-
dozatk¢nt dobjÀk oda magukat, ¢s ez az Àldozat az-
tÀn nagyon tanulsÀgosan hat mÀsokra.Ê °s k¢-
sûbb, az ´nmaga alkotÂtÁpusÀt a HajnÂczy¢-
tÂl elvÀlasztÂ k¡l´nbs¢grûl: àAz egyik a formÀk
Àltal akarja f´nntartani az ¢let¢t, a gyÀvÀja. A
mÀsik viszont f´lÀldozza a formÀkat, mert Ãgyse
tudja f´nntartani az ¢let¢t, a bÀtor.Ê (2000, 1991.
februÀr.) A formÀhoz valÂ k¡l´nb´zû viszo-
nyok e finom sz¢tvÀlasztÀsa, legyen bÀr m¢r-
t¢ktartÂ ¢s pszicholÂgiailag m¢lyen meg-
alapozott, egy kicsit, a maga ´nmarcangolÂ
mÂdjÀn, m¢gis àfel¡lÊ a HajnÂczy-legendÀ-
nak. Hiszen, ´nmagÀt àgyÀvÀÊ-nak nevezve,
NÀdas a àbÀtorÊ, vagyis a v¢gletektûl hûsiesen
vissza nem riadÂ, a hatÀrokat m¢g ´nmaga
felÀldozÀsa ÀrÀn is tÃll¢pû HajnÂczy monda-
vilÀgÀt ¢pÁti tovÀbb; a korÀbban oly okosan
felÀllÁtott müv¢szi tipolÂgia helyett ezÃttal
etikai sÁkra terelve a vizsgÀlÂdÀst. Mintha
most arrÂl folyna a szÂ, hogy ki a àbÀtorÊ, az
´ngyilkos vagy a tÃl¢lû? E k¢rd¢s eld´nt¢s¢t
ä jobb hÁjÀn ä hagyjuk a pszicholÂgiÀra, ab-
ban a biztos tudatban, hogy a müv¢szi bÀtor-
sÀg, talÀn pontosabb szÂval radikalizmus, va-
lami eg¢szen mÀs dolog. (BÀr nem tartozik
szorosan a tÀrgyhoz, de e tekintetben magam
NÀdasnak nyÃjtanÀm a pÀlmÀt.) °s e radika-
lizmust ¢ppen a formÀk betartÀsa ¢s teremt¢-
se alapozza meg ä voltak¢ppen egy vele. (K¢-
sûbb megkÁs¢rlem felvÀzolni: vajon mif¢le
formÀkat teremtett, illetve rombolt sz¢t Haj-
nÂczy?)

KorÀbban azt ÀllÁtottam, hogy HajnÂczy
legendÀriumÀt mi, olvasÂi, kritikusai, kortÀr-
sai vele egy¡tt teremtett¡k meg. Ha ez igaz,
e mondak´r l¢t¢t szociÀlpszicholÂgiai-iroda-
lomt´rt¢neti sz¡ks¢gletk¢nt szeml¢lhetj¡k:
k´z´s vÀgyk¢pzetk¢nt. Akkor hÀt nek¡nk, a
k´rnyezet¢nek is sz¡ks¢g¡nk volt a HajnÂ-
czy-mitolÂgiÀra, ¢s sz¡ks¢g¡nk van rÀ mind
a mai napig. Akkor hÀt az ÁrÂ Àldozati bÀ-
rÀny ¢s bünbak volt egy szem¢lyben, aki he-
lyett¡nk l¢pett k¢ts¢gbees¢s¢ben ´nk¢nt a
vesztûhelyre; elveszi a vilÀg büneit, de vele
talÀn a mi¢nket is. A deviÀns, az elk¡l´n¡lt
¢s elk¡l´nÁtett HajnÂczy ekkor az irodalom-
t´rt¢net legÃjabb kori KrisztusÀvÀ lesz, àizgÀ-
ga J¢zusÊ ¢s àmuszÀj-HerkulesÊ. Ez¢rt a lek¡zd-
hetetlen büntudat ¢s lelkifurdalÀs vele szem-
ben, mely legendÀjÀt tovÀbbsz´vi, ¢s amely

¢letmüv¢nek n¢mi halhatatlansÀgot k´lcs´-
n´z egyben. çm a halhatatlansÀg e bab¢rko-
szorÃjÀt t´visekbûl fontÀk. M¢lyenszÀntÂ nyi-
latkozatÀban NÀdas persze szÀmol e k¢rd¢s-
k´rrel: a HajnÂczy-f¢le alkotÂ àegy iszonytatÂ
negativizmust vÀg a vilÀg k¢p¢be. CsinÀljatok vele,
amit akartok, ¢n nem bÁrtam ki. Ezt nevezem ¢n
´nsajnÀlatnak, amely aztÀn a befogadÂ k´zegben
lelkiismeret-furdalÀsk¢nt ¢l tovÀbbÊ. °s ne feled-
j¡k: a befogadÂ k´zeg szempontjÀbÂl HajnÂ-
czy talÀn a legkedvezûbb pillanatok egyik¢-
ben l¢pett fel, a hetvenes ¢vek elej¢n-k´ze-
p¢n. A legradikÀlisabban a FennÀllÂ ellen
szÂlÂ, Petri Gy´rgy hamarosan àlemegy a sza-
mizdatbaÊ; a k¢sûbbi nagy prÂzai megÃjulÀs-
nak m¢g csak kezdem¢nyei lÀtszanak: sok
minden ´sszegyült akkorra tehÀt, melyet va-
lakinek ki kellett mondani. AkÀr A V°RADñ

cÁmü HajnÂczy-novellÀban, volt egy Feladat,
melyet valakinek ä mindig a mÀsik helyett
persze ä vÀllalni kellett. °s a korai HajnÂczy,
m¢szÀroshasonmÀsÀval egy¡tt, talÀn joggal
kiÀlthatott volna fel: àde mi¢rt szemelt¢l ki ¢ppen
engem a Feladatra, ha jel¢t sem adod, hogy jÂ Ãton
jÀrok, ¢s nem vagy el¢gedetlen a munkÀmmal?Ê
Mert a HajnÂczy-f¢le kÁv¡lÀllÂk igencsak sza-
lonk¢ptelenek, devianciÀjukkal ÀtvÀllaljÀk a
befogadÂ k´zeg szereplûinek feladatait, Àm e
k´zeg eleinte nemigen jutalmaz, csak ha mÀr
bizonyos benne, hogy a bÀrÀny ¢s a bünbak
szerepk´re v¢glegesen egybecsÃszott, a sze-
repÀtvÀllalÀs megt´rt¢nt, a maszk a fûhûs ar-
cÀra dermedt let¢phetetlen¡l, ¢s k´zel van
immÀr a kiv¢rz¢s. Mindez persze korÀntsem
tudatos àgonoszsÀgÊ, hisz a jutalmazÀssal (po-
zitÁv kritikai befogadÀssal, legendak¢pz¢ssel
¢s legendaÀpolÀssal) azonnal egy¡tt jÀr a
büntudat, a lelkifurdalÀs, melyrûl NÀdas P¢-
ter besz¢lt. így aztÀn HajnÂczyra ¢lete leg-
utolsÂ szakaszÀban mÀr-mÀr arÀnytalanul zÃ-
dult, k¡l´n´sen az akkori MozgÂ VilÀg k´r¢-
bûl, az elismer¢sek kiss¢ Àtgondolatlan Àra-
data. HajnÂczy, a fütû; HajnÂczy, a v¢radÂ
m¢szÀros; HajnÂczyäMÀrai; legv¢g¡l Haj-
nÂczyäM. egyre t´bb szeretetet ¢s hÂdolatot
k´vetelt magÀnak, mintegy a korÀbbi mellû-
z´tts¢gek pÂtlÀsak¢nt is. Mivel a k´zeg meg-
k´vetelte tûle, egyre inkÀbb szalonk¢ptelen,
egyre sz¢lsûs¢gesebben antiszociÀlis, müv¢-
szet¢ben egyre formÀtlanabb lett, mik´zben
a k´zeg mint radikÀlis k´vetkezetess¢get ¡n-
nepelte mindezt, a àlÀssuk, Uramisten, mire me-
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gy¡nk ketten!Ê mondÀs jegy¢ben fogant ¢s
aszerint beteljesÁtett müv¢szi fejlûd¢s konzek-
vens v¢gigvitelek¢nt. Hûs lett ekkor Haj-
nÂczy, egyszem¢lyes hadsereg; gyenges¢g¢-
ben az ereje: a sz¢thullÀs Botondja. çm ek-
kor mÀr, k¢t oldalrÂl, ´nmaga ¢s k´rnyezete
felûl belehajszolva szerepe csapdÀjÀba, ¢letes
halottk¢nt mintegy, semmif¢le szeretet nem
volt elegendû szÀmÀra. ¹nmaga eml¢kszobÀ-
jÀnak teremûrek¢nt beledermedt az ´nsajnÀ-
lat m¢z¢be, àfel¡lt az ´nsajnÀlatÀnakÊ, ahogy
NÀdas fogalmazott. Az ´nsajnÀlat azonban
nem tÃl kedvezû stilizÀciÂs elv a müv¢szi te-
remt¢s szÀmÀra. UtolsÂ kisnovellÀinak, kisre-
g¢nyeinek alig-alig ellenûrz´tt, teljesen ref-
lektÀlatlan tÃlÀradÀsa, a narratÁv °n bÀrmif¢-
le megformÀltsÀgÀnak f´lszÀmolÀsa, sebei fel-
sorolÀsÀnak mÀr-mÀr Ázl¢stelen agresszivitÀ-
sa, a dadogÂ megfogalmazÀsig sem jutott
gondolatainak d¡h´dt seregszeml¢i inkÀbb
megrendÁtû ¢s elkeserÁtû magÀndokumentu-
mok vagy klinikai leletek, mint artikulÀlt for-
maeg¢szek. M¢g ironikusan sem kiÀlthatjuk:
Áme, a realizmus diadala! InkÀbb az ¢let na-
turalizmusÀnak triumfÀlÀsa volt ez: k´lt¢szet
¢s valÂsÀg sz¢tvÀlaszthatatlanul egymÀsba
csÃszott, megsemmisÁtve ezÀltal a müv¢-
szetnek m¢g az es¢ly¢t is.

Mint minden komoly ¢s sebzett tehets¢g,
HajnÂczy is csillapÁthatatlan szomjjal vÀgyta
a formÀkat, csak ¢lete utolsÂ ¢veiben adta fel
t´bb¢-kev¢sb¢ a k¡zdelmet ä a vÀgyat persze
soha. (NÀdas egyenesen arrÂl besz¢l, hogy ä
jÂllehet metaforikus ¢rtelemben ä a formÀk
¢s a forma emberei gyilkoltÀk meg Haj-
nÂczyt.) °s mintha tudatÀban lett volna se-
bezhetûs¢g¢nek, korai novellisztikÀja a mÀr
egyszer megÁrt, a korÀbban mÀr v¢glegesre
formÀlt alakok Ãjrateremt¢s¢nek jegy¢ben
fogant: se szeri, se szÀma az Ãjrak´lt¢seknek,
ÀtÁrÀsoknak, rÀjÀtszÀsoknak k¡l´n´sen elsû,
de jÂr¢szt m¢g mÀsodik k´tet¢ben is. AkÀrha
sz¡ks¢ge lett volna a preformÀlt anyag sor-
vezetûj¢re. K¢sûbb mÀr sajÀt ¢lete megk´lt¢-
s¢ben is: DiÂszegi Olga ä egy¢bk¢nt t´k¢lete-
sen affirmatÁv HajnÂczy-portr¢jÀban ä fino-
man veszi ¢szre, hogy az ÁrÂ ´nmagÀt volta-
k¢ppen Malcolm Lowry reinkarnÀciÂjÀnak
v¢lhette. (°s korÀbban az¢rt neveztem v¢gze-
tesnek ezt az azonosulÀst, mert az amerikai
pÀlyatÀrs p¢ldÀja nem regulÀzta vagy irÀnyÁ-
totta, de sokkal inkÀbb felszabadÁtotta, ami itt

annyit jelent, hogy gÀtlÀstalannÀ tette szem¢-
lyis¢g¢t.) A korai elbesz¢l¢sekben azonban
m¢g mük´dik a forma regulatÁv ereje. Ekkor
Árja valÂszÁnüleg leg¢rt¢kesebb sz´vegeit: A
FþTý ¢s A V°RADñ cÁmü novellÀkat. Itt sike-
r¡lt az, ami a MÀrai-elbesz¢l¢sekben r¢szle-
ges müv¢szi kudarchoz vezetett: elszakadnia
kora, a szocialista MagyarorszÀg szociologi-
kus-naturalisztikus valÂsÀgÀtÂl, an¢lk¡l hogy
a formÀlÀs a puszta ¡res fantasztikumbÂl, va-
lamif¢le l¢gbûl kapott anyagbÂl ¢pÁtkezne; itt
siker¡lt majdnem hibÀtlan egys¢gbe foglal-
nia az alapvetûen mitologikus mat¢riÀt ¢s a
MÀrai-novellÀk fû t¢mÀjÀt, a kor mindennapi
¢let¢nek elviselhetetlens¢g¢t. °s ekkor f´l-
zengethette a mÀsik nagy szÂlamot, immÀr
nem a MÀrai-sz´vegek freedomjÀt, de a sza-
badsÀg dallamÀt ä ¢s ifjÃkori müv¢szete ra-
dikalizmusÀnak e ritka p¢ldÀit mi sem jellem-
zi jobban, mint hogy Àtgondolt ¢s k´vetkeze-
tes mÂdon, e hûseinek nem az e vilÀgi ¢s el-
¢rhetetlen vagy csak behazudhatÂ megvÀl-
tÀst, de pusztÀn a t¢boly szabadsÀgÀt biztosÁ-
totta. °s ekkor siker¡lt elszakadnia a nyers
´n¢letrajzisÀgtÂl is: a fütû ¢s a v¢radÂ k¢ts¢g-
kÁv¡l HajnÂczy-hasonmÀsok, de immÀr nem
a mindennapi l¢tez¢s rabszolgÀi vagy elk¡l´-
nÁtettjei a korszaknak, devianciÀjuk mintegy
¢gi eredetü; ¢s m¢gis ennek k´sz´nhetû,
hogy megformÀlt sorsuk szinte hÁjÀn van a
neh¢zked¢si erûnek, Petri szavaival: àmetafo-
rÀk helyzet¡nkreÊ.

Nem Ágy a MÀrai-novellÀkban. E sz´vegek
HajnÂczy format´rekv¢seinek mÀsik nagy tÁ-
pusÀt k¢pviselik. A kor mindennapi ¢lete itt
a formÀlÀs kiindulÂ anyaga, fûhûse e l¢t szen-
vedû ¢s f´ldh´zragadt kitaszÁtottja, az alko-
holista. çm ekkor m¢g nem az ital ÀtjÀrta bol-
dogtalan tudat e novellisztika k´zponti t¢mÀ-
ja, de sokkal inkÀbb egy antiszociÀlis szem¢ly
l¢tmÂdja ¢s viszonylatrendszere az ellens¢ges
¢s kiss¢ ¢rthetetlen vilÀgban, rem¢nytelen kÁ-
s¢rletek e vilÀgba valÂ beilleszked¢sre, eleve
kudarcra Át¢lt prÂbÀlkozÀsok a MintÀhoz iga-
zodÂ megfelel¢sre. A nyers szociologikum
jÀrja Àt e novellÀkat, a àvalÂsÀgfeltÀrÀsÊ kiss¢
szem¢rmes ¢s visszafogott, de nem minden
pÀtoszt n¢lk¡l´zû hev¡lete; ¢s valÂban: Haj-
nÂczyäMÀrai suta ¢s szorongÂ alkoholista ka-
landjai nem is t¢vesztett¢k el gyÃjtÂ hatÀsu-
kat megjelen¢s¡k idej¢n. çm mÀra ¢ppen ez,
a nyers valÂsÀg egykor oly felhÀborÁtÂ feltÀ-
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rÀsa ¢s ÀbrÀzolÀsa az okozÂja e müvek gyors
elavulÀsÀnak; W. Benjamin alapvetû distink-
ciÂjÀval szÂlva, mÀra a puszta dologi tartal-
mak l¢ptek a m¢lyebb igazsÀgtartalom hely¢-
be, mostansÀg vilÀgosan lÀtszik elk¡l´n¡l¢-
s¡k, egykori lÀtszÂlagos szimbiÂzisuk felbom-
lott. Szociologikus t¢nyek maradtak csupÀn
Àtgondolt müv¢szi forma helyett, ¢s ezek, le-
gyenek m¢goly felkavarÂk, m¢gsem k¢pesek
biztosÁtani az elbesz¢l¢sek tovÀbbi eleven ¢le-
t¢t. Mert alapvetûen m¢gis csak anekdotÀk
voltak e MÀrai-kalandok, autobiografikus
szuvenÁrek meglehetûsen silÀny nyelvi meg-
formÀltsÀggal. Volt azonban egy rendkÁv¡l
fontos k¢pess¢g e novellÀkban, mely igazÀbÂl
¢lete v¢g¢ig elkÁs¢rte HajnÂczyt: alig ismerek
legÃjabb kori magyar ÁrÂt, akiben ily m¢rt¢k-
ben ¢lt volna a k¢rdez¢s k¢pess¢ge. MÀrai
´nmagÀnak feltett k¢rd¢sei mind a mai na-
pig szÁvszorÁtÂk, pontosak ¢s term¢szetesen
megvÀlaszolhatatlanok. àMi¢rt vagyok ¢n borot-
vÀlatlan?Ê ä teszi fel kimondatlanul a k¢rd¢st
az alkoholelvonÂ int¢zetben a k¢nyszerborot-
vÀlÀs utÀn; àHÀny Âra?Ê ¢s àMi¢rt nincs nekem
ÂrÀm?Ê ä e hÀrom k¢ts¢gbeejtûen mindenna-
pi k¢rd¢s e novellÀk ¢letprobl¢mÀinak ¢s k´-
zeg¢nek centrumÀba mutat: egy megalÀzott
¢s megszomorÁtott kreatÃra keresi itt a vÀla-
szokat egy f´rtelmesen s¡ket vilÀgÀllapotban,
melyben csak egyetlen felelet szokÀsos ¢s le-
hets¢ges: ànincs visszapofÀzÀsÊ.

E k¢tf¢le formÀlÀst, a mitologikus-szimbo-
likus parabolÀt ¢s a valÂsÀgfeltÀrÂ anekdotÀt
prÂbÀljÀk meg elegyÁteni a mes¢k ä nem sok
sikerrel. A La Fontaine-i tanulsÀgos p¢ldÀzat
volt a kiindulÀs, de r´gt´n az elsû fabulÀban
durvÀn el is k¡l´n¡lve tûle; a hangya e PÀ-
rizsba cÁmzett ¡zenete: ànyalja ki a seggem!Ê
egyben HajnÂczy jÂkÁvÀnsÀga is volt a francia
mesemondÂnak. Hiszen a magyar mes¢kben
megjelenÁtett vilÀgbÂl hiÀnyzik bÀrmif¢le bol-
dogÁtÂ v¢g, a jÂ bizonyosan elnyeri m¢ltÂ
b¡ntet¢s¢t, az erûszak ¢s a durva igazsÀgta-
lansÀg terr¢numa ez ä a szocialista Magyar-
hon parabolÀja. De csak ennyi ¢s nem t´bb;
a k¢pes besz¢d nyilvÀnvalÂan nem volt Haj-
nÂczy kenyere, az ´ncenzÃrÀnak ez a rafinÀlt
formÀja gÃzsba k´t´tte alapvetûen vulkani-
kus term¢szet¢t ä û nem volt k¢pes lÀncok-
ban tÀncolni. így aztÀn e mes¢k mÀr a kor-
szakban is laposnak szÀmÁtÂ f¢ligazsÀgokat
k´z´lnek csupÀn, n¢hol szellemesen, n¢hol

bizony sutÀn, inkÀbb epikus helyzetgyakorla-
tok mind´ssze.

°lete v¢g¢n Ãgy lÀtszott, HajnÂczy Ãj Ãtra
l¢pett a kisebb formÀk ter¡let¢n. A J°ZUS

MENYASSZONYA-k´tetben k´z´lt r´vid, n¢ha
versszerü sz´vegeit a legszÁvesebben àr¢m-
percesekÊ-nek nevezn¢m. Mert a kietlen r¢-
m¡let ¢s szorongÀs az uralkodÂ szÂlam e r´-
vid t´rt¢netekben, m¢g akkor is, ha ´nmagÀ-
ban sem a cselekm¢ny, sem a megjelenÁtett
anyag nem tartalmaz semmif¢le iszonyatot.
De m¢gis sz´rnyü ez a k¢pzeletvilÀg, hideg-
lelûsek, jegesek e lÀtomÀsok, majdnem min-
den mozdulat ¢s esem¢ny kietlen szomorÃ-
sÀgot Àraszt, a mondatok vigasztalanul halÀl-
k´zeliek. Szemben a hasonlÂ korszakban ke-
letkezett reg¢nyekkel, ezek a kisprÂzÀk meg-
lehetûsen fegyelmezettek, de ez inkÀbb meg-
formÀltsÀguk minûs¢g¢nek ¢s tÀgassÀgÀnak
akadÀlyÀvÀ vÀlik: az ÁrÂ ä Ãgy ¢rezz¡k ä gyak-
ran visszavonul r¢m¡let¢ben, mielûtt m¢g
valami jÂvÀtehetetlen ¢s belÀthatatlan dolog
t´rt¢nne a sz´vegben ¢s a sz´veggel; lezÀr ¢s
lekerekÁt tehÀt, sokszor ´nk¢nyesen ¢s indo-
kolatlanul, hogy valahogy megmentse a for-
mÀt ¢s vele ´nmagÀt. N¢hol mintha terapi-
kus c¢lzattal ÁrÂdtak volna mindezek: a toll
elindult, mintegy c¢ltalanul ¢s ellenûrizetle-
n¡l a papÁron, Àm mindig ´ngyÂgyÁtÂ szÀn-
d¢kkal, jÂllehet nemigen tudva, hogy mi k¢-
sz¡l, magÀnfeljegyz¢s, eml¢kt´red¢k vagy
nagyreg¢ny, hogy aztÀn pÀni f¢lelemben hÃ-
zÂdjon vissza a k¢ziratpapÁrrÂl, mielûtt bek´-
vetkezne a v¢gsû kif¡rk¢szhetetlen: a forma
¢s a szem¢lyis¢g sz¢thullÀsa, halÀla.

E kisprÂzÀk Ágy HajnÂczy ¢let¢nek ¢s mü-
v¢szet¢nek t´red¢kes eml¢kmüvei. Jung leÁr
egy esetet, miszerint volt egy f¢rfi, aki min-
dent lÀtott, kiv¢ve az emberek fej¢t. °lete v¢-
g¢n HajnÂczy P¢ter is ekk¢nt lÀtta a vilÀgot,
¢s Ágy lÀthatjuk ût mi is: ´nmagÀt, ¢let¢t,
hamleti szÂjÀt¢kkal, r¢m¡letesen ¢s megvesz-
tegethetetlen¡l àv¢gbe vitteÊ. çm a Mü torzÂ
maradt.

BÀn ZoltÀn AndrÀs
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SCHELLING
MþV°SZETB¹LCSELETE ä

K°SEI FILOZñFIçJA FELýL
 

Friedrich Wilhelm Joseph Schelling:
A müv¢szet filozÂfiÀja (A k¢ziratos hagyat¢kbÂl)
A sz´veget gondozta ¢s elûszÂval ellÀtta:
Zoltai D¢nes
FordÁtotta R¢vai GÀbor
Akad¢miai, 1991
FilozÂfiai írÂk TÀra, öj folyam, XXXVIII. k´tet,
432 oldal, 220 Ft

àTudni, hogy nincs elsû ¢s nincs v¢gsû, sem
kezdet, sem pedig v¢g, sem begy´kerezetts¢g,
sem pedig alap, megkÁvÀnja a hatÀrtalanba
futÂ felszÁn b´lcsess¢g¢t, ami Ágy talÀn ¢ppen
a Jakob B´hme-i nem-alappal (az Ungrund-
dal) azonos.Ê

(Botho Strauss)

 
Schelling hÀborÃ utÀni Ãjrafelfedez¢se elle-
n¢re, melynek a halÀla szÀzadik ¢vfordulÂjÀ-
ra megrendezett Bad Ragaz-i konferencia
volt a nyitÀnya, müv¢szetfilozÂfiÀjÀnak ugyan-
ilyen erejü Àt¢rtelmez¢se, ÃjragondolÀsa
nem k´vetkezett be. Csak a nyolcvanas ¢vek
mÀsodik fele hozott ebben fordulatot: leszÀ-
mÁtva D. J¤hnig m¢lyrehatÂ elemz¢s¢t, mely-
ben A TRANSZCENDENTçLIS IDEALIZMUS REND-

SZER°-hez kapcsolÂdott ä mindenekelûtt M.
Frank ¢s B. Barth elemz¢seire gondolok.
Franknak a kora romantika eszt¢tikÀjÀt tÀr-
gyalÂ müve kapcsÀn joggal mondta E. Behler
egy recenziÂban: àaz elsû ÀtfogÂ kÁs¢rlet arra,
hogy a kora romantika eszt¢tikÀjÀnak az idealista
filozÂfia ´sszef¡gg¢s¢n bel¡l igazsÀgot szolgÀltassa-
nakÊ. Ha a n¢met tudomÀny csak most lÀtszik
eljutni oda, hogy a romantika ¢s az abszolÃt
idealizmus ´sszef¡gg¢s¢t ¢s belsû ÀthatÀsÀt
probl¢mÀvÀ tegye, akkor talÀn nem olyan
nagy sz¢gyen, ha az utÂbbi idûben szeren-
cs¢sen n´vekvû magyar nyelvü Schelling-ki-
adÀsok utÀn, csak most tesz¡nk kÁs¢rletet
arra, hogy a müv¢szetfilozÂfus Schellinget
àfelfedezz¡kÊ. HangsÃlyozottan müv¢szetfi-
lozÂfust ¢s nem eszt¢tÀt mondunk, hiszen
Schelling tÃll¢p vagy inkÀbb kil¢p az eszt¢ti-
ka ter¡let¢rûl, s ¢ppen ebben nyilvÀnul meg
elm¢let¢nek mindmÀig meglevû elevens¢ge ä
a müv¢szetfilozÂfia meggondolÀsa, nem egy-

szerüen egy k¢sz filozÂfiai sziszt¢ma alkalma-
zÀsa a àmüv¢szet-tÀrgyraÊ, hanem a filozÂfiÀt
alapozza Ãjra a müv¢szet vonatkozÀsÀban.
àHogyan lehets¢ges a müv¢szet filozÂfiÀja?Ê

N¢mileg megelûlegezendû a k¢sûbbieket;
az a kanti ig¢ny, hogy àaz ¢szt ´nmagÀval ´ssz-
hangzÂvÀ tegy¡kÊ, term¢szetesen a Kant utÀni
metafizika szÀmÀra is irÀnyadÂ, m¢g akkor is,
amikor ahhoz a fordulatot jelzû felismer¢s-
hez vezet, amit H´lderlin fogalmazott meg
oly sz¢pen a HYPERION T¹RED°K-ben: àA bol-
dog egy-s¢g, a l¢t a szÂ egyed¡li ¢rtelm¢ben szÀ-
munkra elveszett...Ê A fordulat irÀnya e k´ltûi
megfogalmazÀsban is egy¢rtelmü: az ¡dv´zÁ-
tû, ¡dv´t hozÂ egyez¢s ¢s egy-s¢g, a mindent
egy¡v¢ fogÂ l¢t magunk okozta odavesz¢se
eredm¢nyek¢pp a sz¢ps¢g e v¢gletek k´zti,
Àm egyben v¢gtelen lesz az, ami ellenszeg¡l
a v¢gletek k´zt magÀt sz¢ttagolÂnak. A REND-

SZERPROGRAM megfogalmazÀsÀban: àV¢g¡l az
eszme, mely mindeneket egyesÁt, a sz¢ps¢g eszm¢je,
a magasabb rendü, platonikus ¢rtelemben v¢ve a
szÂt.Ê A kÁs¢rlet, hogy àa szellem filozÂfiÀjÀt mint
eszt¢tikai filozÂfiÀtÊ alkossÀk meg, mely irÀnyÀt
a semmi Àltal meg nem rabolt felt¢tlen fel¢ ve-
szi, k¢t irÀnyban haladhat ä az ¢n vagy a
nem-¢n fel¢ (Schelling levele Hegelhez,
1795. febr. 4.).

A müv¢szetfilozÂfus Schelling igen r´vid
idûn bel¡l mindk¢t utat bejÀrja, az elûbbi A
TRANSZCENDENTçLIS IDEALIZMUS RENDSZERE,

az utÂbbi A MþV°SZET FILOZñFIçJA ¢s k´zte
vagy inkÀbb ezek àfelettÊ felvÀzol egy harma-
dik megoldÀst is, mely a sz¢pet magasabb
rendü platonikus ¢rtelemben k´zelÁti meg,
mely idea szerinti, ¢s benne vagy inkÀbb Àl-
tala sz¢ttagolt eredendû egys¢ge visszaid¢zû-
dik, ¢s Ágy r¢szes¡l¡nk benne. Ez a BRUNO

platonikus sz¢ps¢gfelfogÀsa, mely Àltal a
nem-k¡l´nb´zû sz¢p ¢s igaz k´r¢be vontan
vagyunk: àama legboldogabb l¢tet Âhajtjuk szem-
l¢lni, Ágy akarvÀn r¢szes¡lni belûle, ¢s valÂban,
ahogy a r¢giek mondtÀk, beteljes¡ltt¢ vÀlunkÊ.

A felt¢tlen (das Unbedingte) keres¢se,
mely Novalis fordulatÀval ¢lve mindig csak
dolgokra (das Ding) lel, az igazsÀgot elfedû
fÀtyolszerü sz¢ps¢g (Hegel) szembeker¡l az
ideaszerü, beteljes¡l¢st vÀgyÂ sz¢ps¢gfelfo-
gÀssal, mely mintegy magÀtÂl lenne àaz ideÀk
igazsÀgaÊ (Schelling). Ugyanitt az ELýADçSOK

AZ AKAD°MIAI STöDIUM MñDSZER°RýL cÁmü
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j¢nai koll¢giumÀban egy¢rtelmüv¢ teszi az el-
lentmondÀsos helyzetet: àA müÁt¢let m¢g a leg-
elsû fogalmakat illetûen is sz¡ks¢gk¢ppen az ellent-
mondÀs ¢s a meghasonlottsÀg ÀllapotÀban van ab-
ban a korszakban, amely a reflexiÂ segÁts¢g¢vel
akarja ism¢t megnyitni a müv¢szet elapadt forrÀ-
sait...Ê

A diagnÂzis, amelyet t´bbnyire Hegelnek
szokÀs tulajdonÁtani, tehÀt Schellingn¢l vÀlik
elûsz´r vilÀgossÀ, s persze a diagnÂzis vissza-
tekintve A TRANSZCENDENTçLIS IDEALIZMUS

RENDSZER°-t is ¢rt¢keli, vagyis azt a pÀratlan
kÁs¢rletet, hogy a müv¢szetben megt´rt¢nj¢k
az a semmi mÀshoz nem foghatÂ igaz betel-
jes¡l¢s ¢s kinyilatkoztatÀs, ahol a seg¢d-
eszk´z, az organon tÃlnû kezdetben vÀllalt
feladatÀn, ¢s az à´r´k torzÂk¢ntÊ l¢tezû embert
àa szellem elûrehaladÂ odisszeÀjÀbanÊ a megha-
sonlÀst legyûzûv¢ tegye azzal, hogy egy ideÀ-
lis vilÀgba emeli. çm nem szabad figyelmen
kÁv¡l hagyni, hogy Schelling mÀr ebben a
müv¢ben is kijel´li a reflexiÂ meghaladhatat-
lan korlÀtozottsÀgÀt, nevezetesen azzal, hogy
àaz ´ntudat az egyetlen vilÀgos pont, de csak elû-
revilÀgÁt, hÀtra nemÊ. Vagyis az ¡dv´zÁtû, egy-
s¢ghozÂ pillanat ¢s elevens¢g, mely a müv¢-
szettel valÂ talÀlkozÀst jellemzi, m¢gsem emel
tÃl azon az eredendû korlÀtozottsÀgon,
amely abbÂl szÀrmazik, hogy àv¢gesek va-
gyunkÊ. A àkoronÀzÀsi szertartÀsÊ egyidejüleg
trÂnfosztÀs is, vilÀgossÀ vÀlik, hogy a müalko-
tÀsban megtapasztalt àegybe-k¢pzûd¢sÊ (In-
Eins-Bildung) a l¢t felûli korlÀtozÀst ¢s kor-
lÀtozottsÀgot (Begrenztsein) nem k¢pes meg-
sz¡ntetni. A schellingi kÁs¢rlet meghiÃsulÀsa
egy¢rtelmü k´vetkeztet¢sre indÁtja Hegelt a
J°NAI REçLFILOZñFIç-ban: àA müv¢szet az in-
diai Bacchus, amely nem a vilÀgos, ´nmagÀt tudÂ
szellem, hanem az ÀtlelkesÁtett szellem, az ¢rzetbe
¢s k¢pbe burkolÂdzÂ szellem, alÀjuk rejti az iszonya-
tot. K´zege a szeml¢let; a szeml¢let pedig az a k´z-
vetlens¢g, amely nincs k´zvetÁtve. Enn¢lfogva ez
a k´zeg nem felel meg a szellemnek.Ê Hegel d´n-
t¢se egy¢rtelmüv¢ teszi, hogy a müv¢szetet
fenyegetû, vesz¢lyeztetû k´zegnek tekinti a
szellemet illetûen, el kell hagyja, hogy àne
csak a szem¢lyes ¢nbûl sarjadt szubsztancia legyenÊ
ä Árja majd a FENOMENOLñGIç-ban.

Schelling tehÀt hatÀrponthoz ¢r, ahol a tu-
dÀs tudomÀnyÀnak, a transzcendentÀlis filo-
zÂfiÀnak a àmegkoronÀzÀsak¢ntÊ beÀllÁtott
müv¢szet kit¡ntetetts¢ge megk¢rdûjelezûdik,

¢s el¢nk tünik a filozÂfia ¢s a müv¢szet k´-
z´tti konfrontÀciÂ, ami a àmetafizika (kezdûdû)
krÁzis¢nek a jeleÊ, ahogy Schelling monogrÀfu-
sa, J¤hnig Árja. A krÁzis jegy¢ben sz¡letû
müv¢szetfilozÂfiÀja leszÀmol a rendszerprog-
ram naivitÀsÀval, ¢s felismerteti, hogy a szel-
lem filozÂfiÀja ¢s az eszt¢tikai filozÂfia nem
´sszeb¢kÁthetû. Schelling szÀmÀra egy¢rtel-
müv¢ vÀlik, hogy àaz ´ntudat elûrehaladÂ moz-
gÀsak¢nt ¢s t´rt¢netek¢ntÊ felfogott filozÂfia nem
eredm¢nyezi ¢s nem eredm¢nyezheti, hogy
az ¢n ´nmagÀval azonossÀ vÀlj¢k (a müv¢-
szetben). A müv¢szetfilozÂfia alapjÀul szolgÀ-
lÂ identitÀsrendszert szembeÀllÁtja a reflexiÂ
rendszer¢vel, mint az ellent¢tek àfeloldÀsÀtÊ
Ág¢rû filozÂfiÀval (mÀr az 1801-es DARSTEL-

LUNG MEINES SYSTEMS DER PHILOSOPHIE-

ban). Schelling igazi filozÂfiai odisszeÀja itt
kezdûdik: eltÀvolodik az ¢n reflektÁv minden-
hatÂsÀgÀtÂl, ¢s egyben a semmi mÂdon nem
egyesÁthetû, ha tetszik, az embert mindv¢gig
àiszonyattalÊ elt´ltû l¢t nem demonstrÀlhatÂ
k´zels¢g¢ben Árja Ãjra ¢s Ãjra filozÂfiÀjÀt.

A krÁzisre adott vÀlasz a BRUNO platonikus
kit¢rûje is, ahol a Lucian (=Fichte) Àltal fel-
tett k¢rd¢sre, miszerint àÃgy lÀtom, semmilyen
mÂdon nem juthatsz el tehÀt olyan tiszta egys¢ghez,
amelyet nem homÀlyosÁt el a differenciaÊ, a nem
ellentmondÀsk¢nt kiiktatandÂ differencia Àl-
landÂ jelenl¢te a vÀlasz. A vÀlasz alapvetûen
k¡l´nb´zik a hegelitûl. àSchelling gondolkodÀs-
formÀjÀt nem a tagadÀs eleme, mint inkÀbb a dif-
ferencia eleme jellemzi; sokkal inkÀbb k´veti a po-
laritÀs modellj¢t, mint az ellentmondÀs¢tÊ ä mu-
tatja be a helyzetet H. Krings. Ez az, ami
Schellinget meggÀtolja abban, hogy az abszo-
lÃt zÀrt rendszer¢nek ÀllÀspontjÀra helyez-
kedj¢k, ¢s ez az, ami a fichtei ¢n kritikÀjÀra
indÁtja. Az ugyanis mindig àmegterhelt valami
rajta kÁv¡livelÊ.

A h´lderlini URTHEIL UND SEYN m¢lyre-
hatÂ felismer¢se t¢r itt vissza, amely bÀrmi-
nemü identitÀs ¢s abszolÃt l¢t azonossÀgÀnak
lehetetlens¢g¢t mondja ki, mivel az identikus
¢n csak a rajta kÁv¡li nem-l¢tnek nyilvÀnÁtÀsa
r¢v¢n lehet ´nmagÀban ¢s ´nmagÀval azo-
nos. Schelling tehÀt A TRANSZCENDENTçLIS

IDEALIZMUS RENDSZER°-t k´vetûen belÀtja ¢s
szÀmunkra is nyilvÀnvalÂvÀ teszi, hogy a filo-
zÂfiai megfontolÀst ¢letre hÁvÂ àmeghason-
lÀsÊ a müv¢szet filozÂfiÀjÀban mint organon-
ban sem egyenlÁtûdik ki, ezzel pedig k´zvetve
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azt, hogy a müv¢szet filozÂfiÀja is egyazon k¢r-
d¢ssel, vagyis a k¢rd¢ssel szembes¡l. Walter
Biemelnek igaza van: a müv¢szetfilozÂfia
nem leÀgazÀsa vagy valamif¢le seg¢dtudomÀ-
nya a filozÂfiÀnak, minthogy àa filozÂfia egyÊ,
s amennyiben Ágy van, akkor vele szemben
¢s Àltala egyazon elvÀrÀs ¢rv¢nyes¡l, hogy
megsz¡ntesse a müv¢szet irÀnt tÀplÀlt illÃzi-
Ât, mintha itt megsz¡ntethetû lenne az ´r´k-
k´n rajtunk tÃli terhe. Schelling müv¢szetet
tÀrgyalÂ filozÂfiÀja A TRANSZCENDENTçLIS

IDEALIZMUS RENDSZER°-t k´vetûen felszÀmol-
ja a müv¢szet rezervÀlt helyzet¢t, annak t´bb-
r¢tü ¢rtelme szerint: vagyis nem tart fenn ne-
ki kit¡ntetett helyet, sem olyan k¢szletet vagy
tartal¢kot, mely mÀs mÂdon nem tapasz-
talhatÂ, s egyben leszÀmol a klasszika sz¢p Àl-
mÀval, hogy àa müv¢szet az egyetlen ´r´k kinyi-
latkoztatÀsÊ. MÀsk¢nt megfogalmazva, ha igaz
az ä ¢s Schelling k¢sei munkÀinak ´nreflexiÂi
ezt tÀmasztjÀk alÀ ä, hogy a rezervak¢nt ¢rtett
müv¢szet megmaradt a negatÁv filozÂfiÀjÀn
bel¡l, akkor Schelling A MþV°SZET FILOZñFI-

çJç-val mÀr rÀl¢p arra az Ãtra, melyet pozitÁv
filozÂfiÀnak nevez. A valÂsÀg lÀtszatszerü ta-
gadÀsa ellen¢ben a müv¢szetnek megadja eg-
zisztenciavonatkozÀsÀt ä Jaspers fordulatÀval
¢lve àÀtt´r¢s a tÀrgyhozÊ ä, ahol az el nem ho-
mÀlyosÁthatÂ differencia mük´dik, ahol àa
magyarÀzatot k´vetelû egzisztenciaÊ ¢s a müv¢-
szet nincs elk¡l´nÁtve egymÀstÂl. A Schelling
1841-es berlini elûadÀsÀt hallgatÂ Kierke-
gaard a k´vetkezûket jegyzi le: àA negatÁv filo-
zÂfia azzal zÀrul, hogy k´vetelûleg l¢p fel a pozitÁv
irÀnyÀban, melyben a l¢tezûn tÃli (das ºber-Seien-
de) ily mÂdon objektÁven mutatkozik meg a müv¢-
szetben...Ê A müv¢szet egzisztenciavonatkozÀ-
sÀnak mÀig p¢lda¢rt¢kü megfogalmazÀsa, a
mü sohasem uralhatÂ egyszerü ismerettÀrgy-
k¢nt, ¢s nyitott a l¢tezûn tÃlira. Persze nem
hagyhatÂ figyelmen kÁv¡l, hogy Schelling
ugyanezen elûadÀsokban, mik´zben a pozitÁv
filozÂfia fel¢ fordulÀs sz¡ks¢gess¢g¢t kiemeli,
egyben kritikusan is viszonyul ilyen irÀnyÃ
korÀbbi kÁs¢rleteihez. VilÀgosan kell lÀtnunk,
hogy A TRANSZCENDENTçLIS IDEALIZMUS REND-

SZER°-ben kit¡ntetett helyzetet ¢lvezû müv¢-
szet mik¢nt jelenik meg az identitÀsrendszer-
ben, ahol t´bb¢ mÀr nem a fichtei tudo-
mÀnytan elve szerint (àa transzcendentÀlis n¢-
zûpont k´znapivÀ vÀltoztatÀsaÊ!) szervezûdik,
azaz nem egy mÀr t¢telezett l¢nyegis¢g lek¢-

pez¢se, a filozÂfia mük´d¢s¢nek mintÀja ¢s
megvalÂsulÀsa. àA müv¢szet jelentûs¢ge a filozÂ-
fiÀt illetûen Schelling transzcendentÀlrendszer¢ben
tehÀt azon alapul, hogy a müv¢szet a transz-
cendentÀlis sematizmus objektivitÀsa, ¢s ezÀltal
(mint Ïk¢pzelûerûÎ az adott ÏpotenciÀbanÎ) a filo-
zÂfia szÀmÀra sajÀt ÏmechanizmusÀnakÎ Ïs¢mÀjÀ-
vÀÎ vÀlikÊ ä Árja J¤hnig. Schelling müv¢szet-
filozÂfiÀja, szemben àeszt¢tikailagÊ koncipiÀlt
transzcendentÀlfilozÂfiÀjÀval, elmozdul a mü-
v¢szet nem-reflexÁv, nem-tÀrgyiasÁtott, a mü
mint az abszolÃtum privÀciÂjak¢nt (ànem igazi
l¢tÊ), azaz a teljes l¢ttûl valÂ megfosztottsÀg-
k¢nt ¢rtett müelm¢let fel¢, amely az eszt¢tika
heideggeri destrukciÂjÀban vÀlik Ãjra domi-
nÀnssÀ.

Eszerint a müv¢szetrûl valÂ gondolkodÀs
a teljess¢ggel fel nem tÀrhatÂ alap, a teljes-
s¢ggel fel nem foghatÂ, a nem-szem¢lyes ¢s
az elûre el nem gondolhatÂ nem-reprezentÀl-
hatÂ, Àm megsz¡ntethetetlen k´zels¢g¢ben
gondolja Ãjra a müv¢szet helyzet¢t. De nem
vetÁtj¡k-e rÀ a k¢sei Schelling l¢telm¢let¢t,
annak alapvetû fogalmait a korai, identitÀs-
rendszeren nyugvÂ müv¢szetfilozÂfiÀra? L¢-
tezik-e nagyobb ellentmondÀs szÀmunkra,
akik a nem-identikus, a destruktÁv-dekonst-
ruktÁv gondolat k´r¢ben mozgunk, ha egy
gondolkodÂ a konstrukciÂ ¢s az identikus fe-
lûl alkotja meg elm¢let¢t? El tudjuk-e hÀrÁta-
ni Schelling müv¢szetfilozÂfiÀjÀtÂl a gyanÃ-
nak ezt a nyomasztÂ Àrny¢kÀt?

Amit mindv¢gig szem elûtt kell tartanunk,
az a k´vetkezû: az abszolÃtum az egzisztencia
alapja, s mint ilyen mindig differenciÀlÂdik,
differenciÀvÀ alakul, ugyanakkor a müv¢szet
az ideÀlisnak ¢s a reÀlisnak olyan indifferen-
ciÀja, mely megsz¡ntethetetlen¡l tÀvol van az
abszolÃt azonossÀgÀtÂl. Az abszolÃtum nem
egy mÀr eleve egzisztÀlÂ eszme, mint Hegel-
n¢l. A schellingi abszolÃtum nem a kifejlû,
eleve magÀnÀl levû l¢nyegis¢g megvalÂsulÀsa,
annak tudÀsÀval, àhogy mi is ûÊ, hiszen àami a
tiszta logikai fogalomban az immanens fogalmi
mozgÀs Àltal l¢trej´n, az nem a valÂs vilÀg, hanem
csak a quid szerint azÊ, Árja Schelling A KINYI-

LATKOZTATçS FILOZñFIçJç-ban. Az az hogy van
(quod sit) ¢les szembeÀllÁtÀsa àa puszta gondo-
lati processzusk¢ntÊ tekintett mi az (l¢nyegis¢g)
àl¢tÊ-felfogÀsÀval, megnyitja az ¢lettûl eltÀvo-
lodott (Heidegger) n¢met idealizmus dest-
rukciÂjÀt, nem egyszerüen azzal, hogy tÃl k´-
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zel megy az ¢lethez, hanem azzal, hogy felis-
merteti: a l¢tbe Àtmenû megszünik az ¢szben
lenni, a tapasztalathoz tartozik. (Itt alapjÀban
vÀlik k¢rd¢sess¢ a heideggeri kritika, mely a
hÃszas ¢vek radikÀlis ontolÂgiai fordulatÀban
¢ppÃgy a àwasÊ ¢s àdass-seinÊ megk¡l´nb´z-
tet¢se ment¢n bontakozott ki, akÀrcsak a
àmagÀt k´ltû ¢szÊ toposza, mellyel a Nietzsche-
k´nyv elsû k´tet¢ben Heidegger az eg¢sz
klasszikus n¢met idealizmust jellemzi, holott
Schelling ettûl ¢lesen elhatÀrolÂdik.)

A transzcendentÀlis rendszert k´vetûen
Schelling fordulata valÂban alapvetû, ugyan-
is itt a fogalom alÀ nem hozhatÂ, Àm v¢gsû
sz¡ks¢gszerüs¢ggel bÁrÂ l¢t mint elûre el nem
gondolhatÂ (das unvordenkliche Sein) Àll szem-
ben egy a priori mÂdon felfogott l¢ttel, s a
müv¢ vÀlt Niob¢k¢nt szembesÁt minket a so-
ha el nem ¢rhetû abszolÃtummal. Ez az, àamit
minden müv¢szet akarÊ; vagyis tapasztalattÀ
tenni a v¢gsû felûl meggondolt, de elûre el
nem gondolhatÂ l¢tet. A KINYILATKOZTATçS

FILOZñFIçJA felûl visszafel¢ ¢rtelmezhetû az
identitÀsrendszeren nyugvÂ müv¢szetfilozÂ-
fia, minthogy itt valaminek a kezdet¢rûl,
m¢gpedig a modern filozÂfia Hannah
Arendt Àltal leÁrt kezdet¢rûl van szÂ: àA felis-
mer¢ssel, hogy a mi (Was) semmikor sem k¢pes a
hogy (Dass) magyarÀzatÀra, a magÀnvalÂan ¡res
realitÀs iszonyÃ sokkjÀval kezdûdik a modern filo-
zÂfia.Ê Ennyiben A TRANSZCENDENTçLIS IDEA-

LIZMUS RENDSZERE e sokktÂl magÀt menekÁtû
àmagÀt k´ltû ¢szhezÊ tartozik m¢g, mÁg a mü-
v¢szetfilozÂfia az Ágy ¢rtett modern filozÂfiÀ-
hoz. Schelling igazi nagysÀga az, hogy a sz¢t-
t´redezett r¢gi vilÀg hely¢be l¢pû modern
alapvetû k¢rd¢seit prÂbÀlta mindv¢gig Ãjabb
kÁs¢rleteivel tisztÀzni. Tagadhatatlan, hogy àa
csÃcsokat beragyogÂ f¢nyÊ ä ahogy Hegelnek
Árott level¢ben mondja ä a kanti fordulat
nyomÀn hatol elûre a k¢rd¢shez, melyet az
az hogy van iszonyata ¢breszt az emberben Ãj-
ra ¢s Ãjra. àKant a magÀnvalÂ dologgal, amelyet
û vezetett be a filozÂfiÀba, legalÀbb megadta a l´-
k¢st, amely a filozÂfiÀt f´l¢be emelte a k´z´ns¢ges
tudatnak, ¢s jelezte legalÀbb, hogy a tudatban levû
tÀrgy oka nem lehet maga is a tudatban...Ê Schel-
ling munkÀssÀga Ãgy foghatÂ fel, mint szaka-
datlan prÂbÀlkozÀs arra, hogy a k´z´ns¢ges
tudat ÀllÀspontjÀt elhagyva, elgondolja az
¢nen kÁv¡lit, amit mint rejtekezû àorphikus
egys¢getÊ, mint alaptalan alapot, mint a kez-

detben nem megalapozÂ ¢s nem igaz àalapotÊ
ÀllÁt el¢nk.

TehÀt mik´zben az ÀltalÀnos jellemz¢st il-
letûen Heideggernek teljesen igaza van,
hogy a Descartes utÀni filozÂfia egyetlen fû-
Ãtvonal az ¢sz mindenhatÂ akaratnyilvÀnÁtÀ-
sÀban, melynek centruma az ¢n reflexivitÀsa,
m¢gis ¢ppen ût k´vetve ¢szre kell venn¡nk
azokat a kezdem¢nyez¢seket, amelyek a
szubjektivitÀs ¢s a szubjektitÀs (àa l¢t ugyan su-
biectum, de nem sz¡ks¢gk¢ppen egy ¢n Àltal meg-
hatÀrozottÊä mondja Heidegger) k´z´tt k¡-
l´nbs¢get t¢ve igyekeznek kijutni ebbûl a
zsÀkutcÀbÂl. A k¢sei Schelling vilÀgosan fogal-
maz: az alapzat (h¡pokeimenon) ugyan vala-
mi, de nem l¢tezû, vagy a korÀbbi (1810), A L°-

LEKRýL szÂlÂ stuttgarti magÀnelûadÀs megfo-
galmazÀsÀban, a müv¢szet müve Ãgy hat, ha
nem a szem¢lyes s mÀr l¢tezû k´r¢be vonva
gondoljuk el, hanem ¢ppen a nem-szem¢lyes
(das Unpers´nliche), a szubjektivitÀssal nem
k´zvetÁthetû ¢s nem ´sszeegyeztethetû felûl.
így csak lÀtszÂlag fogadhatÂ el az a megÀlla-
pÁtÀs, hogy Schelling a k¢sei filozÂfia fel¢ ha-
ladva mindinkÀbb tÀvolodik a müv¢szettûl, a
fordulat l¢nyege ¢ppen az, hogy sem az ¢sz-
tudomÀny, sem ennek v¢lt ideÀlis megvalÂ-
sulÀsa, a mü, nem szavatolja az abszolÃt iden-
titÀst. àAz ¢sztudomÀnyhoz valÂ minden k´zels¢ge
ellen¢re a müv¢szi sz¢ps¢g m¢gis hiÀnyossÀggal ter-
helt, hogy csak az indifferenciÀhoz s nem az iden-
titÀshoz juttatja el a rendszert. Ez¢rt az elvet, az
abszolÃt identitÀst csak t´k¢letlen¡l k¢pes tanÃsÁta-
ni. A müv¢szet t´bb¢ nem Ïegyed¡li ¢s ´r´k kinyi-
latkoztatÀsÎ, az ugyanis egyed¡l a filozÂfia mint
¢sztudomÀny. Csak az a filozÂfia biztosÁthatott a
müv¢szetnek kiemelt rangot, mely az ¢nt vÀlasztotta
elv¢¡l. Abban a pillanatban, amikor a filozÂfia az
abszolÃt filozÂfiÀjÀvÀ vÀlik, a müv¢szet nincs t´bb¢
a legmagasabb szint¢zis ¢s v¢gsû kib¢k¡l¢s szintj¢nÊ
ä Árja J. Henningfeld Schelling-magyarÀzatÀ-
ban. Az ¢nelvü filozÂfiai sematika p¢ldÀzat-
jelleg¢n kÁv¡l ker¡lve a müv¢szet jelentûs¢ge
¢ppen hogy n´vekszik, s A MITOLñGIA FILO-

ZñFIçJA k´nyv felismer¢s¢t k´vetve, csak ar-
rÂl van szÂ, hogy az ¢sztudomÀny mind
egy¢rtelmübb¢ vÀlÂ krÁzise a müv¢szet helyze-
t¢t sem hagyja ¢rintetlen¡l. Ha Schelling
megfogalmazÀsÀt k´vetve elfogadjuk, hogy a
krÁzist, az ¢n eszm¢n kÁv¡l ker¡l¢s¢t semmi,
Ágy a mü sem sz¡nteti meg, akkor ki kell dol-
gozni az egys¢get lehetetlenn¢ tevû differen-
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cia tudomÀsulv¢tel¢vel a müv¢szet filozÂfiÀ-
jÀt, mely a vallÀs ¢s a filozÂfia mellett a àhar-
madik potenciaÊ. A tudÀs ¢s cselekv¢s indiffe-
renciÀjak¢nt ¢rtett müv¢szet ez, tehÀt nem
magÀnak az abszolÃtumnak az egybek¢pzû-
d¢se, hiszen az nem tartalmaz differenciÀt. A
müv¢szet filozÂfiÀja ¢rtelm¢ben a mü kit¡n-
tetetts¢ge a differenciÀk viszonylatÀban c¢l-
zott indifferencia, amely nem kib¢k¡l¢s, nem
az ellent¢tek kiiktatÀsa, hanem ¢ppen ezek
felfokozÀsa, magasabb hatvÀnyra emel¢se. Schel-
ling az abszolÃtumot nem mint az ellentmon-
dÀst, a szembeÀllÁtottsÀgot legyûzût fogja fel
(àA logikÀban nincs semmi vilÀgmegvÀltoztatÂÊ ä
Árta Hegelt bÁrÀlva), mely mÀr eleve l¢t, hanem
egy olyan k¡l´nb´zû fokozatokon Àt magÀt
konstruÀlÂ potenciak¢nt, amely semmikor
sem egyszerüen az igazi l¢t. Egy ilyen konst-
rukciÂ a differenciÀkat csak idûlegesen teszi
k¡l´nbs¢g n¢lk¡liv¢ (indifferencia), jobban
mondva csakis idûben konstruÀl egy univer-
zumot, melyben az idûnek kitett differencia
¢s az àidûtlenÊ abszolÃtum k´z´tti ¢rtelemvo-
natkozÀs megjelenik ä a megvalÂsult a nem-
demonstrÀlhatÂ l¢tre vonatkozik. Schelling,
aki tisztÀban van a müv¢szet irÀnt megren-
d¡lt hittel, a müv¢szi igazsÀg felemelû-fens¢-
ges mintÀit keresi, amelyek a hiÀnyzÂ mito-
lÂgiai alapzat hely¢n az embert olyan l¢tvo-
natkozÀsba ÀllÁtjÀk, ahol a szeml¢lût a szem-
l¢lt magÀval ragadja. így lesz Schelling egyik
fest¢szeti p¢ldÀja a manierista Coreggio, akit
Andr¢ Chastel Ágy jellemzett: Coreggio k¢pe-
in a rend felbomlik, s az eksztÀzis lesz uralko-
dÂ. A müv¢szet mint egy univerzum konst-
rukciÂja, attÂl f¡ggûen k¢pes a àfelemelûen
igazÊ ÀbrÀzolÀsÀra, ha nem pusztÀn a tÀrgyat
¢s nem is valami v¢gtelen puszta leigÀzÂ bi-
zarrsÀgÀt tartja szem elûtt, hanem lehetûv¢
teszi, hogy a nem tÀrgynÀl levû szeml¢let a
minden mÀstÂl teljess¢ggel eloldott (àdas Ab-
soluteÊ ä ahogy Heidegger Àtfogalmazza az
abszolÃtat) vonzÀsÀban minden eddig felfo-
gotton tÃlra emelkedj¢k, ki-emelkedj¢k, s
ami igaz, csak a v¢g¢n lesz azzÀ a szÀmÀra,
ami. így ¢rti a KINYILATKOZTATçS-elûadÀsok-
ban Schelling az eksztatikust: àa minden fogal-
mat megelûzûen tisztÀn l¢tezû az ´nmagÀn kÁv¡l-
helyezett ¢sz fogalmaÊ. A fens¢ges-felemelû ¢s a
fogalmisÀgbÂl szÀrmazÂ gondolatot eln¢mÁtÂ
àvakon l¢tezûÊ, sz¢p ¢s igaz (a magÀt tÀrgyk¢nt
´nmaga el¢ ÀllÁtÂ negatÁv ¢sz ellentettje)

egy¡ttjÀt¢ka Ágy mutat tÃl a müv¢szet l¢tvo-
natkozÀsa fel¢, mely Heideggern¢l mÀr teljes
tudatossÀggal ¢rv¢nyes¡l. àAz, hogy a szubjek-
tivitÀs ´nmaga szÀmÀra elûre elgondolhatatlannÀ
vÀlik, ¢s ez az elûre el nem gondolhatÂsÀg a müal-
kotÀs rejt¢ly¢ben igazsÀgak¢nt Àll elû, kultÃrt´rt¢-
netileg igen nagy horderejü esem¢nyÊ ä Árja Manf-
red Frank. A müv¢szet, akÀrcsak a filozÂfia,
¢ppen v¢ges t´rt¢neti l¢t¡nk, azaz a differen-
ciÀk de-struktÁv erej¢nek eln¢mulÀsa folytÀn
szembesÁt azzal, hogy a vilÀg nem merû ele-
vens¢g, hanem pusztulÀs is. A mü¢rt¢s ¢ppen
meg-indÁtÂ jelleg¢n¢l fogva visz rÀ, vezet el
(anagogikus funkciÂ!) a pusztulÀs k´r¡lfogta
elevens¢ghez. A k´r¡lfogott ¢s behatÀrolt k´-
re k¢pezi azt a jelent¢st, ami mÀr nem l¢t.
Meg¢rtûn e hatÀrok k´z´tt ¢ledû k¡l´nb´zû-
s¢get keress¡k, mivel az egyesÁt¢s pontjÀt
megtalÀlni àm¢g nem a legnagyobb dologÊ. A g´-
r´g kezdet, a pozitÁv filozÂfia szÀmÀra hasz-
nÀlhatÂ gondolati csÁrÀk (p¢ldÀul TIMAIOSZ)
Ãjra¢rtelmez¢se d´ntûen befolyÀsolta Schel-
ling fordulatÀt, ahol felismerhetûv¢ vÀlt àaz
alap feloldhatatlan s´t¢ts¢geÊ (Gadamer). A
transzcendentÀlis rendszert k´vetûen a mü-
v¢szetben olyan l¢nyegis¢gre talÀlt, mely je-
lentûs alkotÀsaiban t´bblet hordozÂja. E
t´bblet szeml¢lete egy valÂsÀggal, egy megin-
dÁtÂ, elevenn¢ tevû valÂsÀggal szembesÁt min-
ket. így ¢s csak Ágy ¢rthetû, hogy a müv¢szet
àa lehets¢ges tudÀs tÀrgyaÊ, olyan megelevenÁtû
tudÀs¢, mely alkalmas lehet arra, hogy a ref-
lexiÂ mindenhatÂsÀga folytÀn puszta àhagyo-
mÀnnyÀÊ vÀlt müvet Ãgy ÀllÁtsa az ember el¢,
hogy az k¢rd¢sess¢ tegye a lÀtszÂlag leg-
naivabb, legkev¢sb¢ problematikus viszonyu-
lÀst ä azt, hogy van. Az intellektuÀlis szeml¢-
let, amely àa tiszta ´nmagÀban reflektÀlt szeml¢-
letÊ (Heidegger) ¢ppen a konstrukciÂt Ãjra-
konstruÀlÂ, nyitottÀ vÀlÂ tudÀs, melyben az
az hogy van ¢s a mi k´zti mozgÀs megindul,
¢s Ágy àegy m¢g kibontandÂ tudÀsra nyÃlnak elû-
reÊ. Schelling 1827-es filozÂfiat´rt¢neti elû-
adÀsaiban ¢lesen megk¡l´nb´zteti az intel-
lektuÀlis ¢s ¢rz¢ki szeml¢letet. A d´ntû az,
hogy az intellektuÀlis szeml¢letben a szubjek-
tum ¢s az objektum nem mÀs, hanem azonos,
Àm olyan azonossÀg (eml¢kezz¡nk a l¢t ¢s
privÀciÂ fenti ´sszef¡gg¢s¢re), mely ÀllandÂ-
an àmozgÀsban levûÊ, ¢s àfolytonosan mÀssÀ lesz,
s megragadni csak a v¢gsû mozzanatban lehetÊ. Az
Ágy kifejlû, àc¢ljÀtÊ nem tudÂ gondolkodÀs az,
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ami nyitott, alapjÀt illetûen nem meggondolt
ä ez a valÂdi gondolkodÀs, ami tehÀt àennek
a magÀnvalÂan meghatÀrozatlannak, ennek az ´n-
magÀval soha nem azonosnak, egy mindig mÀsikkÀ
vÀlÂnak a folytonos meghatÀrozÀsÀban ¢s kialakÁ-
tÀsÀban nyilvÀnul megÊ. A MþV°SZET FILOZñ-

FIçJç-ban is egy¢rtelmü, hogy a meghason-
lÀsbÂl sz¡letett mü meghasonlÀsa Ãjra bek´-
vetkezik, ha a reflexiÂ erej¢vel objektummÀ
tessz¡k (holott àvalami teljess¢ggel nem-objektÁv-
rûlÊ van szÂ ä Árta mÀr A TRANSZCENDENTçLIS

IDEALIZMUS RENDSZER°-ben), a benne ¢s Àlta-
la meg-jelenÁtett nem egy reflektÁven ma-
gunk el¢ ÀllÁthatÂ tÀrgy ismerete, hanem az
az interpretatÁv fogalmi behatÀrolÀst mindig
hatÀrtalanÁtÂ esem¢ny, melynek Schelling stÁ-
lusÀhoz hüen, soha nem lehet¡nk teljes eg¢-
sz¢ben ¢s elûre a tudatÀban.

A schellingi fordulat jelentûs¢ge persze
ismert a filozÂfia t´rt¢net¢ben (Heidegger,
L´with, Arendt, Schulz), a fordulat müv¢-
szetelm¢leti konzekvenciÀit mÀr jÂval kev¢s-
b¢ talÀljuk meg az irodalomban. A fordulat,
azaz az egzisztenciak¢rd¢st elût¢rbe ÀllÁtÂ
schellingi pozitÁv filozÂfia irÀnti figyelem kez-
det¢t az 1925-´s Heidegger-szeminÀriumok-
hoz kapcsolja Gadamer, ami aztÀn tovÀbb ¢l
a tanÁtvÀnyok müveiben. így utal vissza L´-
with a pozitÁv filozÂfiÀra, melyben àa faktikus,
hogy vanÊ-bÂl jut el Schelling a gondolkodÀs-
hoz, ezt lÀtjuk A TRANSZCENDENTçLIS IDEA-

LIZMUS RENDSZER°-t k´vetûen, bÀr az identi-
tÀsrendszerben m¢g csak elkezdûdik àaz elû-
feltev¢sszerü mÀr egzisztÀlÂ abszolÃtumtÂlÊ valÂ
elvÀlÀs. °n Ágy ¢rt¢kelem Schelling felismer¢-
s¢t a mÀr szÂvÀ lett, àkikristÀlyosodottÊ, eredet-
vesztett k´lt¢szetrûl, mely feladatul rÂja a
meg¢rtû emberre a magÀt megvonÂ, rejteke-
zû eredet ÃjragondolÀsÀt, a k´lt¢szet lehetû-
s¢ge tehÀt, amennyiben nem àantik´lt¢szetÊ,
hogy a k´zvetlen¡l nem tapasztalhatÂ irÀnt
nyitottÀ tegye az embert. Schelling a titkos
ûsforrÀsig k´veti a müv¢szetet, Àm ez nem
valami ¢rintetlen ûseredet, hanem az egys¢-
get ¢s egyez¢st rombolÂ mÀssÀga, a kikristÀ-
lyosodott szÂ oldÂdÀsa, ami persze majd Ãjra
szilÀrd struktÃrÀt ´lt.

A müv¢szet destruktÁv energiÀja ez, mely
minden elûre elgondolt ¢s fogalmivÀ tett el-
lentettje, az identitÀst t¢telezû ¢s c¢lzÂ gon-
dolat megbontÂja. A müv¢szet a nem-fogal-
mi/felfoghatatlan eredet. A müv¢szet meg-

semmisÁti a valÂsÀg lÀtszatÀt, azzal, hogy az
embert kÁv¡l helyezi, kiveti a szem¢lyes mÀr
¢rtett k´r¢n kÁv¡lre. Az eksztatikus kÁv¡lhe-
lyezetts¢g mik´zben korlÀtozza az ¢sz min-
denhatÂsÀgÀt, egyidejüleg ÃjrakonstruÀlja az
¢sz a priori konstrukciÂjÀt, ez tehÀt a fogalom
alÀ nem hozhatÂ abszolÃt vonzÀsÀban bek´-
vetkezû mozgÀs ¢s reng¢s, mely hÁrt ad a
megszilÀrdult felszÁn rejtett alapzatÀrÂl, a
meg-rendÁtû alapzatot Àtadja ´nn´n, semmi
Àltal nem korlÀtozott mozgÀsÀnak. Az alap,
midûn megfoszt, minden addigit alap-talan-
nÀ tesz (l¢t ¢s privÀciÂ), ¢s felismerteti, hogy
a mÀr megszilÀrdult mint hatÀrolt a be-nem-
hatÀrolhatÂ (apeiron= a hatÀrtalan l¢t) ellen-
hatÀsÀnak kitett, a hatÀrok k´z¢ foghatÂ, a
tudott csek¢ly a hatÀrtalanhoz k¢pest. à...a
GrundrÂl van szÂ, mely mivel k¢ptelen megaka-
dÀlyozni a k¡l´nb´zû lehetûs¢gek Àtmenet¢t az ak-
tualitÀsba, egyfajta ellen-megtestes¡l¢ssel szeg¡l ve-
le szembe, s k¡l´nvÀlt tagjait arra ´szt´nzi, hogy
nyilvÀnÁtsÀk ki magukat lehetûs¢g¡k v¢gsû hatÀrÀ-
ig, Ágy provokÀlva ki, a t´bbi lehets¢ges felid¢z¢s¢-
vel, sajÀt megszün¢s¡ketÊ ä Árta Vetû MiklÂs egy
Schelling-tanulmÀnyÀban.

A müv¢szet rejt¢lye az alap ilyen v¢gsûkig
vivû ¢s meg-rendÁtû ellen-megtestes¡l¢s¢ben
rejlik.

BacsÂ B¢la

K°T BíRçLAT EGY
K¹NYVRýL

HorvÀth IvÀn: A vers
Gondolat, 1991. 233 oldal, 152 Ft

I

A MAGYAR VERS cÁmü k´tet elûszavÀban 1948-
ban HorvÀth JÀnos azt Árta, hogy irodalom-
t´rt¢n¢sznek k¢sz¡lû hallgatÂsÀga z´me àa
verstannak m¢g elemeivel sincs tisztÀban, sût len¢zi
az eg¢sz verstudomÀnyt, s enn¢lfogva k´nnyen ¢r-
z¢ketlen maradhat az irodalom legfûbb sz¢ps¢gei, a
t´rt¢nelmi fejlûd¢s legbecsesebb eredm¢nyei irÀntÊ;
N¢gyesy LÀszlÂt is id¢zi, a versforma ànem
puszta k¡lsûs¢gÊ, ¢s àaki a verset csupÀn k¡lsû jÀ-

Figyelû ã 443



rul¢knak tekinti, az sohasem ¢rezte a tartalom ¢s
forma szerves ´sszef¡gg¢s¢tÊ. BÀrki, aki egyete-
men magyar irodalmat tanÁt, igazolhatja,
hogy ez mindmÀig Ágy van: ebben a diszcip-
lÁnÀban minden r¢szeredm¢nyt, h¢zagpÂtlÂ
vagy figyelemkeltû kÁs¢rletet meg kell becs¡l-
n¡nk. HorvÀth IvÀn nem Ág¢r tank´nyvet
vagy k¢zik´nyvet, k´tete nem tartalmazza a
cÁmben megjel´lt tÀrgy rendszeres kifejt¢s¢t,
hanem àhÀrom megk´zelÁt¢stÊ ismertet, az iro-
dalom kutatÀsÀnak hÀrom mÂdszer¢t k¡l´n-
b´zteti meg. àAz egyik a transzcendenciÀra hajlÂ
kutatÂ¢. A mÀsik az¢, aki meg kÁvÀn szabadulni a
transzcendenciÀtÂl. A harmadik pedig az¢, akinek
az¢rt nem okoz semmi gondot a transzcendenciÀ-
tÂl valÂ megszabadulÀs vÀgya, mert nem szokta
ilyen fennk´lt dolgokon t´rni a fej¢t.Ê (Azt az ol-
vasÂt tekinti transzcendens ¢rdeklûd¢sünek,
àaki szÁvesen ¢rtelmezi a müveket olyan ¡zenetek
gyanÀnt, amelyek egy mÀsik, k´zvetlen¡l nem ta-
pasztalhatÂ vilÀgbÂl ¢rkeznekÊ.) A felosztÀs alap-
ja meglehetûsen homÀlyos, azon kÁv¡l is,
hogy ´sszekeveredik benne az irodalom ¢s a
vers meg a verstan, k¢sûbb a k´lt¢szettan ¢s
a mÂdszer fogalma. Rokonszenvezhet¡nk az-
zal az antidogmatikus hajl¢konysÀggal, hogy
a szerzû nem akarja elk´telezni magÀt egyet-
len ¡dv´zÁtû megk´zelÁt¢smÂd mellett, vÀllal-
ja az eklekticizmust, nem t¡relmetlen, ami-
kor az àegymÀst kizÀrÂÊ verselm¢leteket taglal-
ja. Ha nem àa versrûlÊ szÂlÂ tudÂs rend-
szerez¢sk¢nt, hanem essz¢k laza f¡z¢rek¢nt
olvassuk ûket, akkor ebben a hÀrom tanul-
mÀnyban vitathatÂ, meggondolkoztatÂ, oly-
kor szellemes ´tleteket ¢s f´lismer¢seket is
¡dv´z´lhet¡nk. A klasszikus irodalomt´rt¢-
n¢szek verstani tanulmÀnyainak motivÀciÂjÀt
az¢rt ¢rdemes szembesÁteni a modern iroda-
lomtudÂsok¢val, hogy tudatosÁtsuk az ¢rdek-
lûd¢s ¢s ¢rdekelts¢g korszakos eltolÂdÀsÀt,
megvÀltozÀsÀt. A r¢giek àaz irodalom legfûbb
sz¢ps¢geiÊ irÀnti ¢rz¢ket f¢ltett¢k az eltompu-
lÀstÂl; sok ¢vtizedes, t´m¢rdek nagyszerü f´l-
fedez¢st hozÂ fejlûd¢s nyomÀn mÀra a meg-
k´zelÁt¢sek, a mÂdszerek, a k´z´tt¡k valÂ vÀ-
lasztÀs vagy ´sszeb¢kÁt¢s¡k k¢rd¢se nyomult
a k´z¢ppontba.

A hÀrom vÀzolt verselm¢let k´z¡l az elsû
szerint a vers A K¹LT°SZETTAN TçRGYA. A
vizsgÀlÂdÀs fûleg JÂzsef Attila n¢vvarÀzs-kon-
cepciÂjÀra irÀnyul, amelyrûl Ãjabban Tver-
dota Gy´rgy Árt f´lfedez¢s¢rt¢kü dolgo-

zatokat. Azt a sokat id¢zett mondatot ¢s a
m´g´tte ÀllÂ gondolatsort magyarÀzza meg,
hogy àA nemzet: k´z´s ihletÊ (ADY-VíZIñ). JÂzsef
Attila a keletkezû szavakbÂl, a nyelvteremt¢s
aktusÀbÂl indult ki, varÀzserût tulajdonÁtott a
dolgok megnevez¢s¢nek. Szerinte a nyelv
eredet¢ben nem individuÀlis, hanem k´z´s-
s¢gi teljesÁtm¢ny. Az àegy¡gyü n¢pekrûl szÂlÂ tu-
domÀnyÊ ¢szjÀrÀsÀt fogadja el: a k´ltû mintegy
kapcsolÂdik a àvajÀkos, tÀltos, bübÀjosÊ hagyo-
mÀnyhoz, belûle tÀplÀlkozik. HorvÀth IvÀn
kapcsolatba hozza ezt a k´lt¢szetf´lfogÀst Ma-
rÂt KÀroly elm¢let¢vel ¢s olyan fogalmaival,
amilyen a àszublogikus kil¢p¢sÊ, a àpatologikus
kikapcsolÂdottsÀgÊ. Idûtlen tÀvlatba, aranykori
nosztalgiÀk gondolattÀrsÁtÀsi k´r¢be helyezû-
dik Ágy Àt a k´lt¢szet. Nem kizÀrhatÂ, de bi-
zonyÁtatlan f´ltev¢s marad, hogy JÂzsef Attila
netÀn k´zvetlen¡l MarÂt elûadÀsain hallha-
tott eff¢le eszm¢ket a szegedi egyetemen.
Mindenesetre hasonlÂ gondolatok a k´lt¢szet
¢s az ûsnyelv kapcsolatÀrÂl a hÃszas ¢vekben
szinte a levegûben voltak, Erd¢lyi JÂzsef k´l-
t¢szet¢ben, KodolÀnyi JÀnos novellisztikÀjÀ-
ban JÂzsef AttilÀt idûben megelûzve mÀr tes-
tet ´lt´ttek. A KALEVALA hatÀsa, n¢prajzi ku-
tatÀsok, SzabÂ Dezsû, MÂricz, BartÂk ¢s Ko-
dÀly n¢mely n¢zetei is erûsÁthett¢k a mÀgi-
kus, samanisztikus orientÀciÂt.

A TRANSZCENDENCIA cÁmü alfejezet azt az
elk¢pzel¢st fejti ki, hogy JÂzsef Attila müv¢-
szetb´lcselete a hÃszas ¢vek utolsÂ harmadÀ-
ban szilÀrdult meg, ¢s a l¢nyeg¢t azutÀn is
megûrizte, k¢t vilÀg, a reÀlis ¢s az ideÀlis, az
itteni ¢s a transzcendens szint elgondolÀsÀn
alapult, ¢s àcsak a m´g´tte kijel´lt transzcenden-
cia vÀltozottÊ. Az elsû korszakban, m¢g a mar-
xista hatÀs elûtt, àa nemzet t´lt´tte be az eszm¢nyi
k´z´ss¢g szerep¢tÊ, a mÀsodikban a tÀrsadalmi
osztÀly; a harmadikban a nagyobb eszm¢nyi
k´z´ss¢g hely¢be àa gyermeki szeretet ¢s a fel-
nûtt gyermekszeretete ker¡lÊ; a negyedikben àaz
aranykor v¢gre nincs meghatÀrozva, Àm m¢gis l¢-
tezikÊ, bÀr ànem lehet megmondani, hogy hol ¢s
mikorÊ. Ezt a korszakot a SZERKESZTýI ºZE-

NETEK egy passzusa p¢ldÀzza. JÂzsef Attila
Marxnak azt a gondolatÀt id¢zi, hogy az el-
nyomatÀs ¢s kizsÀkmÀnyolÀs viszonyai k´zt az
emberek nem fejthetik ki igazi mivoltukat, às
mivel nem fejthetik ki, nem is eszm¢lhetnek rÀ k´z-
vetlen¡lÊ. A k´ltû Ágy magyarÀzza meg, mi¢rt
hisz m¢gis, àhitetlenÊ alapon, de az ¢rtelemmel
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nem szembeker¡lve. HorvÀth IvÀn tÃlsÀgo-
san kitÀgÁtja a transzcendencia fogalmÀt, p¢l-
dÀul az osztÀly vagy a gyermek ¢s a felnûtt
k´z´tti szeretetkapcsolat csak igen nagy bû-
keblüs¢ggel vonhatÂ ide. °rdekess¢ge miatt
id¢ztem m¢gis hosszabban ezt a gondolatme-
netet, a sokszor mell¢kes dolgokat feles-
legesen r¢szletezû ¢s ¢ppen a versrûl keveset
mondÂ elm¢leti r¢szek kritikÀjÀt tudomÀnyos
szakmai fÂrumokra hÀrÁtva. (K¢sûbb Hor-
vÀth IvÀn is elismeri errûl a dolgozatrÂl, hogy
àa k´lt¢szetrûl szÂlvÀn a verssel szemben nem tÀ-
masztott ig¢nyeketÊ.)

A k´vetkezû nagy fejezet, A NYELV°SZET

TçRGYA, elûsz´r a parallelismus membrorum
jelens¢g¢t ÀllÁtja a k´z¢ppontba, ¢s ä Ha-
mann meg Herder elûtt ä Robert Lowth
XVIII. szÀzadi anglikÀn p¡sp´k kezdem¢-
nyezû ¢s rendszerezû szerep¢t emeli ki, fûleg
a magyar verstani gondolkodÀsra tett hatÀ-
sÀt. A szaktudomÀny term¢szetesen r¢gen
r´gzÁtette a lowthi indÁttatÀs t¢ny¢t, annÀl is
inkÀbb, hogy F´ldi JÀnos, Csokonai, BatsÀ-
nyi, Erd¢lyi JÀnos, Arany is ismerte a h¢ber
k´lt¢szetrûl szÂlÂ eszmefuttatÀsait. HorvÀth
IvÀn interpretÀciÂjÀban megn´vekedik F´ldi
verstani eszm¢lked¢s¢nek fejlûd¢st´rt¢neti
jelentûs¢ge. EurÂpai ´sszehasonlÁtÀsban is a
lowthi elm¢let korai adaptÀtorai, k´zvetÁtûi
k´z¢ tartozik; ¢rdemlegesen hatott Csokonai-
ra; a deÀkos, a n¢metes ¢s magyaros àisko-
lÀkÊ metrikai vitÀival nagyjÀbÂl egy idûben
F´ldi àa g´r´g ¢s a magyaros helyett a zsidÂtÊ
ajÀnlotta, a hangsÃly ¢s a m¢rt¢k helyett a
pÀrhuzamossÀgot, a gondolatritmust.

Arany JÀnos elm¢let¢t a ànemzeti versidom-
rÂlÊ a kortÀrsak kedvezûtlen¡l fogadtÀk (p¢l-
dÀul Hunfalvy PÀl), s e kritikÀhoz olyan te-
kint¢lyek csatlakoztak k¢sûbb, mint a fiatal
N¢gyesy LÀszlÂ, majd HorvÀth JÀnos. EzÃttal
mell¢kes, hogy a gondolatcsoportosÁtÀsrÂl al-
kotott elm¢let¢ben Arany k´zvetlen¡l Lowth-
ra tÀmaszkodik-e, vagy H. Jolowicz keleti an-
tolÂgiÀjÀra, amelybûl a versidom-tanulmÀny
h¢ber p¢ldaanyagÀt magyarra fordÁtotta.
HorvÀth IvÀn arra figyel, ami Arany elm¢le-
t¢ben modernebb a tagok pÀrhuzamossÀgÀ-
nak korÀbbi leÁrÀsainÀl: àsokkal ÀtfogÂbb, dina-
mikus rendszerbeÊ Àgyazza be a gondolatritmus
addigi teÂriÀjÀt; nem leÁrÂ, hanem generatÁv
verstant teremt; àa k¢sz k´ltem¢ny szabÀlyszerü-
s¢ge helyett ¢s m´g´tt bizonyos mentÀlis szabÀlyok

rejtett mük´d¢s¢t felt¢telezte, ¢s ezeket prÂbÀlta meg-
ragadniÊ, àa versszerz¢s m´g´ttes automatizmusai-
raÊ terjesztette ki a vizsgÀlatot. GeneratÁv
verstanÀnak l¢nyeg¢t Arany a Chladni-f¢le
ÀbrÀk analÂgiÀjÀval tette szeml¢letess¢. A le-
mezen elterÁtett homokpor ¡t¢s- vagy hang-
hatÀsra sz¢trÀzÂdik, bizonyos sürüs´d¢si vo-
nalakon viszont ´sszegyürûdik, ¢s ¢les, szabÀ-
lyos rajzolatÃ alakzatokat k¢pez. Arany sze-
rint hasonlÂk¢ppen àsorakozik szÂ ¢s mondatr¢sz
az indulat Àltal rezg¢sbe j´tt k´ltûi besz¢dben, szem-
k´zt a prÂza nyugalmas foly¢konysÀgÀvalÊ. E vers-
tan kulcsszavai az indulat, az energia s fûleg
a àgondolat rhytmusaÊ, amely a k´ltûi besz¢det
àfeltagoljaÊ. BÁrÀlÂi a hangritmus elhanyago-
lÀsÀt rÂjÀk f´l Aranynak. HorvÀth IvÀn ellen-
¢rveket gyüjt vel¡k szemben, ¢s k´vetendû
hagyomÀnyt lÀt klasszikusunknak abban a t´-
rekv¢s¢ben is, hogy a f´lismert generatÁv sza-
bÀly alapjÀn korÀbban le nem Árt, megvalÂ-
sult p¢ldÀkkal m¢g nem illusztrÀlhatÂ sorfa-
jokat is l¢tre lehessen hozni.

Arany gondolatmenet¢t mer¢szen meg-
hosszabbÁtva a fejezet a generatÁv nyelv¢szet
¢s verstan XX. szÀzadi eredm¢nyeinek ¢s le-
hetûs¢geinek szÀmbav¢tel¢vel folytatÂdik. A
szÂvivûk, akiket HorvÀth IvÀn id¢z, ¢rtelmez,
¢s gondolataikat tovÀbbfejleszteni prÂbÀlja
vagy vitatja, Noam Chomsky, Roman Jakob-
son, Lotz JÀnos, V. H. Yngve ¢s mÀsok, k´z-
t¡k Moliªre Jourdain ura, aki a filozÂfiatanÀr
hatÀsÀra Ãgy k¢pzeli, hogy eg¢sz ¢let¢ben
prÂzÀban besz¢lt, mert àMindaz, ami nem vers:
prÂzaÊ. Hosszadalmas fejteget¢seket szÀn
HorvÀth e t¢zisnek ä s m¢g inkÀbb fordÁtott-
jÀnak, hogy ti. àvers az, ami nem prÂzaÊ ä a
megd´nt¢s¢re; egy r¢gen megcÀfolt, sût mÀr
az öRHATNçM POLGçR-ban megmosolygott
elm¢let ellen vonulnak itt f´l feleslegesen
k´rm´nfont ¢rvek, amelyek nem is mindig
Àllnak helyt maguk¢rt, noha a k´zhelyszerü
alapgondolat igaz. A kompetencia ¢s a per-
formancia ChomskytÂl szÀrmazÂ elm¢let¢be
HorvÀth IvÀn bevezeti a àperformanciÀlis gÀt-
lÀsÊ fogalmÀt. (àA kompetencia azonos a nyelv-
tannal.Ê A performancia e terminolÂgiÀban àa
nyelv t¢nylegesen megfigyelhetû hasznÀlataÊ, ame-
lyet szÀmos nehezen meghatÀrozhatÂ akadÀ-
lyozÂ t¢nyezû befolyÀsol, p¢ldÀul a kommu-
nikÀciÂs helyzet, a besz¢lû ¢s a hallgatÂ me-
mÂriÀja, a hallÂ- ¢s hangk¢pzû szervek Àlla-
pota ¢s hasonlÂk.) HorvÀth szerint àa prÂza
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l¢trehozÂjÀnak e performanciÀlis gÀtakat meg kell
sz¡ntetnieÊ, ¢s ezt àaz ÁrÀs alkalmazÀsa teszi lehe-
tûv¢Ê. De akkor minek a retorika, a prÂzasti-
lisztika ¢s -po¢tika, a prÂzai müfajok nyelvi
sajÀtossÀgainak megk¡l´nb´ztet¢se? A prÂ-
zaritmus sem elsûsorban grammatikai foga-
lom, hanem prozÂdiÀn kÁv¡li ritmikus jelen-
s¢g. A prÂza valÂban elvÀlik a besz¢lt k´z-
nyelvtûl, de a verssel valÂ ¢vezredes hagyo-
mÀnyÃ binÀris szembeÀllÁtÀsa nem szükÁthetû
a kompetencia àprogresszivitÀsÀnakÊ k¢rd¢sk´-
r¢re.

ºdÁtû szÁnfoltk¢nt virÁt ki ebbûl a sz´veg-
k´rnyezetbûl egy hipotetikus kit¢rû, az
(ARANY K¹VETýI) cÁmü alfejezet. Greguss
çgost Aranyra rÁmelû verstani kÁs¢rlet¢rûl ¢s
az àaggÊ N¢gyesyrûl szÂl, aki szembefordult
sajÀt korÀbbi ¢s HorvÀth JÀnos 1922-ben
publikÀlt gondolatritmus-ellenes n¢zeteivel,
¢s imponÀlÂ hatÀrozottsÀggal nyÃlt vissza A
MAGYAR NEMZETI VERSIDOMRñL hagyomÀny-
kincs¢hez. N¢gyesy gondolatai k´zvetlen¡l
vagy k´zvetve a XX. szÀzadi parallelizmusku-
tatÀs nemzetk´zi fû irÀnyÀra is hatottak, mi-
¢rt ne ¢rintett¢k volna meg hÁres szeminÀri-
umÀnak r¢sztvevûit, a Nyugat elsû nemzed¢-
k¢nek Adyn kÁv¡l legnagyobb k´ltûit? Hor-
vÀth IvÀn megnyugtatÂ vÀlaszt ad az esetle-
ges idûrendi k¢telyekre, dokumentummal
igazolja, hogy N¢gyesy tanÁtvÀnyai foglalkoz-
tak Aranynak a Chladni-hasonlattal szimbo-
lizÀlt elm¢let¢vel. ValÂszÁnüsÁti, hogy JuhÀsz
Gyula ¢s KosztolÀnyi ismerhetett ilyen tÁpusÃ
versmegk´zelÁt¢st. HozzÀtehetj¡k, Babits
1923-as keletü MAGYAR RITMUS cÁmü tanul-
mÀnya is, bÀr HorvÀth JÀnossal szemben
megv¢di a àj´vev¢ny versidomotÊ, valÂjÀban
Arany szellem¢ben fogant, ¢s azt akarja iga-
zolni, hogy modern k´lt¢szet¡nk jambusa,
de m¢g szabad verse sem Àll elvi ellent¢tben
a magyar ritmikai ´szt´n´kkel, a magyar rit-
mus¢rz¢kkel. (Babits mÀr Ady ¢s KassÀk rit-
mikai ÃjÁtÀsainak ¢s GÀbor IgnÀc polemikus
n¢zeteinek ismeret¢ben r´gzÁti ekkori versta-
ni ÀllÀspontjÀt.)

A k´tetben az utolsÂ megk´zelÁt¢s AZ IRO-

DALOMT¹RT°NET TçRGYA-k¢nt veszi szem-
¡gyre a verset. Ez lenne a transzcendencia
irÀnt k´z´mb´s n¢zûpont: àA metrikai egyezm¢-
nyeknek versek t´meges vizsgÀlatÀn alapulÂ kuta-
tÀsa alighanem igen k´zel Àll a tudomÀnyos ig¢nyü
irodalomt´rt¢net-ÁrÀs eszm¢nyi mintÀjÀhoz.Ê Ne-

vek ¢s müvek n¢lk¡li irodalomt´rt¢net k´r-
vonalai sejlenek f´l, olyan fogÂdzÂkkal, mint
a lyukkÀrtya, a szÀmÁtÂg¢p, a leltÀr, a reper-
tÂrium, a vilÀgk´nyvtÀr, ¢s nem szer¢nyebb
szubjektÁv felt¢tellel, mint a kutatÂi àminden-
tudÀs k´vetelm¢nyeÊ. LelkesÁtû ¢s szorongatÂ
perspektÁva, HorvÀth IvÀn legalÀbbis mind-
k¢t dimenziÂban misztifikÀlja: àVannak, akik
boldogok az ÃtvesztûbenÊ, àA bÀbeli k´nyvtÀr
mÀsk¢nt boldogtalan t´rt¢netÊ ä Árja egyazon la-
pon; àHiÀba f¢lnek sokan az igazi immanencia
korszakÀtÂl, az k´zvetlen¡l elûtt¡nk Àll, m¢g akkor
is, ha az egyed¡li igazi immanencia a hozzÀ nem
¢rt¢sig fokozott szem¢lytelens¢g.Ê Ide vezet a k´-
vetkezetess¢g tÃlzÀsba vitt akarÀsa. ä A r¢gi
magyar verseknek a pÀrizsi CORPUS POETICA-

RUM sorozatÀban k¢sz¡lt àmindentudÂ k¢zi-
k´nyveÊ persze rendkÁv¡l hasznos ¢s tanulsÀ-
gos vÀllalkozÀs, mÀr az¢rt is, mert statisztikus
pontossÀggal bizonyÁtja àaz egyf¢les¢g szabÀ-
lyÀtÊ, mÀs n¢ven az izometria t´rv¢ny¢t: a
XVI. szÀzadban r´gzÁtett magyar versanyag-
ban àminden nagy-gyakorisÀgÃ [...] magyar strÂ-
faszerkezet izometrikus, vagy legalÀbb kvÀzi-izo-
metrikusÊ, vagyis azonos szÂtagszÀmÃ sorok-
bÂl Àll, ¢s egyhangÃ rÁmel¢sü. TÀblÀzatai ¢s
´sszehasonlÁtÀsai nyomÀn HorvÀth IvÀn
azokhoz csatlakozik, akik k¢ts¢gbe vonjÀk a
hangsÃlyos magyar vers finnugor eredezte-
t¢s¢t, s m¢g a bÀjolÂ imÀdsÀgokat is àÁzig-v¢rig
kereszt¢ny eredetüeknek, pontosabban nek¡nk a ke-
reszt¢nys¢g Àltal adott, mirÀnk a kereszt¢nys¢gtûl
hagyott eml¢keknekÊ tartja. FelfogÀsa szerint a
magyarsÀg eurÂpai kultÃrat´rt¢net¢ben sz¡k-
s¢gszerüen a latin ¢s a n¢met szellemi hatÀ-
soknak van kit¡ntetett szerep¡k, bele¢rtve a
magyar ritmus fejlûd¢s¢t is.

TudomÀnyos teljesÁtm¢nynek A VERS

egyenetlen, tovÀbbi ¢rlel¢sre szorulÂ munka.
Irodalomelm¢leti alapvet¢se kikezdhetû: a
vers vagy/¢s a k´lt¢szet nem csak a szÂba ho-
zott diszciplÁnÀknak lehet a tÀrgya. VerbÀli-
san ezt HorvÀth IvÀn is elismeri, valÂjÀban
azonban a transzcendenciÀhoz valÂ viszony
hÀrom vÀltozata (elfogadÀs, ellenz¢s, k´z´m-
b´ss¢g) kimerÁti a megk´zelÁt¢si lehetûs¢ge-
ket, megmerevÁtve mintegy a rendszert.
Verstani ¢s grammatikai fejteget¢seit szint-
Ãgy ¢rt¢k szÂban (egy tudomÀnyos vitÀn) ¢s
ÁrÀsban jogos kifogÀsok. Meglepet¢sekkel
szolgÀl a bibliogrÀfia, amelybe beleker¡ltek
szakmai szempontbÂl jelent¢ktelen furcsasÀ-
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gok, de hiÀnyzik jÂ n¢hÀny az ¢rintett t¢mÀ-
kat eredeti mÂdon, Ãjszerüen megvilÀgÁtÂ
alapmüvek k´z¡l. HorvÀth lÀthatÂan nem
d´nt´tt hatÀrozottan a k´nyv müfajÀt illetû-
en, hol a tudomÀnyossÀg, hol az ismeretter-
jeszt¢s, hol a szellemes cseveg¢s valamelyik
müfajtÁpusÀhoz ker¡l k´zel, monogrÀfialÀt-
szatot erûszakol rÀ egy essz¢sorozatra, bi-
zonytalannak lÀtszik az irodalomtudomÀny
¢s az irodalomt´rt¢net-ÁrÀs dilemmÀjÀban is.
De ¢pp ezt a megÀllapodottsÀg elûtti k¢pl¢-
keny Àllapotot foghatjuk f´l Ág¢retesnek, biz-
tatÂnak. T´bbfel¢ nyitott szellem, mohÂ meg-
ismer¢svÀgy ¢l benne. Mindennek, amit tud,
az ellenkezûj¢t is tudni akarja, a kiszemelt
àtÀrgyatÊ a lehetû legt´bb oldalrÂl szeretn¢
k´r¡ltapogatni. Majd elvÀlik, hogy a rend-
szerek tovÀbbi sokszorozÀsa vagy a szintetizÀ-
lÀs ¢s egys¢gesÁt¢s fel¢ indulÂ Áv ment¢n ha-
lad-e tovÀbb kutatÂi pÀlyÀja. MÀs, vÀratlan le-
hetûs¢geket sem tanÀcsos eleve kizÀrni.

Csür´s MiklÂs

II

VERSTANI KALANDOZçSOK

A k´nyv szerzûje lassan egy ¢vtizede Ágy fog-
lalta ´ssze szellemi ´n¢letrajzÀt: àAz idûk fo-
lyamÀn lett¡nk a tudomÀnyvallÀsban hÁvû struktu-
ralistÀk, lett¡nk szemiÂtÀk, lett¡nk befogadÀs-eszt¢-
tÀk, lett¡nk a tudomÀnyvallÀs ellen f´ll¢pû herme-
neutikusok. Lett¡nk nyelv¢szek s ekk¢nt deskriptÁ-
vek, aztÀn generatÁvok, aztÀn szemantikusok ¢s sz´-
vegnyelv¢szekÊ (1983:446). HorvÀth IvÀn vers-
tani n¢zeteinek e k´tetben lefektetett fejlû-
d¢sreg¢nye folytatÀsokban, de sz¢tszÂrva
(1972 ¢s 1989 k´z´tt) megjelent az Iroda-
lomt´rt¢neti K´zlem¢nyekben is. Egybegyüjt¢s¡k
azonban cseppet sem haszontalan: Ágy egybe-
k´tve k´nnyebben hozzÀf¢rhetûen ¢s szem-
be´tlûbben k¢pviselik a jelzett sokf¢les¢get. A
sajÀt àeklekticizmusÀvalÊ ä û nevezi Ágy (12. ¢s
14. o.) ä t´k¢letesen el¢gedett szerzû a sokat
Ág¢rû cÁmet megtet¢zve hÀrom àegymÀst kizÀ-
rÂÊ (!) àverselm¢letetÊ kÁnÀl a BEVEZET°S-ben
(13ä14. o.).

A tudomÀnyvallÀsban egy szemernyit is

hÁvûnek szokatlan az a nagyvonalÃsÀg, ami-
vel HorvÀth àverselm¢letÊ, àverstanÊ cÁmk¢k-
kel t¡ntet ki ÀltalÀban csak eg¢szen vÀzlato-
san, olykor homÀlyosan megfogalmazott
verstani vagy inkÀbb k´lt¢szettani elk¢pzel¢-
seket, amelyek rÀadÀsul a t¢mak´rnek legfel-
jebb egy aprÂ ter¡let¢t ¢rintik csak. Nincs
olyan okkult hermeneutika sem, aminek szel-
lem¢ben verselm¢leteknek vagy verstannak
lehetne nevezni a szerzûnek az Irodalomt´rt¢-
neti K´zlem¢nyekben megjelent tanulmÀnyait,
m¢g ilyen Àtrendezett ¢s legalÀbbis formÀli-
san koherenss¢ szerkesztett formÀban sem.

HorvÀth tehÀt egyszerre hÀrom mÂdszert,
àmegismer¢si mÂdotÊ kÁvÀn bemutatni. àAz egyik
a transzcendenciÀra hajlÂ kutatÂ¢. A mÀsik az¢, aki
meg kÁvÀn szabadulni a transzcendenciÀtÂl. A har-
madik pedig az¢, akinek nem okoz semmi gondot a
transzcendenciÀtÂl valÂ megszabadulÀs vÀgya,
mert nem szokta ilyen fennk´lt dolgokon t´rni a fe-
j¢t. (Transzcendens ¢rdeklûd¢sünek azt az olvasÂt
mondjuk, aki szÁvesen ¢rtelmezi a müveket olyan
¡zenetek gyanÀnt, amelyek egy mÀsik, k´zvetlen¡l
nem tapasztalhatÂ vilÀgbÂl ¢rkeznek.)Ê A hÀrom-
f¢le megk´zelÁt¢s tÀrgya nem ugyanaz (a
k´nyv cÁm¢ben jelzett valami), hanem Hor-
vÀth megfogalmazÀsÀban a àk´lt¢szetÊ, a
ànyelvÊ ¢s az àirodalomÊ (12ä13. o.), pontosab-
ban ez esetben egyik¢ a vers àmetafizikÀjaÊ, a
mÀsik¢ a vers metrikÀja ¢s szintaxisa, a har-
madik¢ a versek rendszerez¢s¢nek mÂdszer-
tana. Ennek megfelelûen ä a szerzû egy¢ni
¢rdeklûd¢s¢t reprezentÀlva ä az elsû fejezet
(15ä48. o.) fûleg MarÂt KÀroly ¢s JÂzsef Attila
k´lt¢szettani n¢zeteirûl szÂl (de szÂlhatna
mondjuk BalÀzs B¢lÀ¢irÂl vagy F¡st MilÀn¢i-
rÂl is), a mÀsik kettû tartalmaz szükebb ¢rte-
lemben vett verstani adal¢kokat.

Nemcsak e k´nyvbûl, hanem gyakorlatilag
a teljes verstani irodalombÂl hiÀnyzik az arra
vonatkozÂ explicit vÀlasz, hogy mi teszi k´l-
tem¢nny¢ a verset. NyilvÀnvalÂan megvÀla-
szolhatnÀk ezt a k´lt¢szet szemantikai univer-
zÀliÀi, ha ki lenn¢nek dolgozva. RÀadÀsul
ezek a vers àtranszcendensÊ megk´zelÁt¢seit
is segÁthetn¢k, a kÂdokhoz kulcsokat adhat-
nÀnak.

A szerzû helyenk¢nt sÃlyos ¢s m¢ly gon-
dolatokat fogalmaz meg; a k´lt¢szettant, sût
olykor a verstant illetûen is n¢hÀny frappÀns
rendezû elvet is ismertet, de a k´nyv cÁm¢tûl
vÀrhatÂ eg¢szen alapvetû k¢rd¢sekkel nem
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foglalkozik. Az egzaktabb metrikÀt n¢hÀny
nagyvonalÃan odavetett ä elûzû k´nyv¢ben
(1982) is hasznÀlt ä àizo-szabÀlyÊ (àegyf¢les¢g
szabÀlyaÊ, p¢ldÀul szÂtagszÀm¢, rÁm¢) k¢p-
viseli (152ä170., 181ä187. o.). Viszont hÀ-
romszor is lehozza Christian Morgenstern
FISCHES NACHTGESANG cÁmü metrikai jelek-
bûl (avagy a latin magÀnhangzÂk hosszÃsÀgÀ-
nak jeleibûl) ´sszeÀllÁtott vers¢t (140ä141. o.),
m¢lys¢ges episztemolÂgiai szkepticizmussal
hivatkozgat Borges àbÀbeli k´nyvtÀrÀraÊ
(193. o.), ¢s id¢zgeti a DON QUIJOTE szerzû-
s¢g¢rûl szÂlÂ elbesz¢l¢s¢t (199ä204. o.). Hor-
vÀth munkÀja kieg¢szÁt¢sek¢ppen nem Àrt te-
hÀt szÂlni a vers ä k¡l´n´sen a magyar vers
ä metrumÀrÂl ¢s nyelvi alapjairÂl, annÀl is in-
kÀbb, mert ezeket mÀs, egy¢bk¢nt ¢rdekes t¢-
mÀk rovÀsÀra kicsit elhanyagolta.

MÀig ¢lû hagyomÀny, hogy a magyar vers-
tani szakirodalom java r¢sze, sût tipikus mü-
faja a vitairat. Neh¢z e tradÁciÂtÂl elszakadni,
s egyelûre talÀn nem is ¢rdemes. Lehetne
m¢rlegelni, hogy e fejlûd¢sreg¢ny mennyi-
ben igazolja szerzûj¢nek nemr¢g tett megÀl-
lapÁtÀsÀt, mely szerint àa verselm¢let sohasem
tartozott a lÀngelm¢k szÀmÀra fenntartott tudo-
mÀnyÀgak k´z¢Ê (1988:71). F¢lret¢ve az ¢rt¢-
kel¢s ilyesf¢le ä az egykor vehemensebb vers-
tani vitÀkat jellemzû ä sz¢lsûs¢geit, a tovÀbbi-
akban fûleg a k´z¢psû àmÂdszerrelÊ avagy
àelm¢lettelÊ foglalkozom, amely àa verset nyel-
vi egyetemess¢gnek lÀttatja: olyan megjel´lt
(marked) besz¢dmÂdnak, amely valamik¢ppen
minden term¢szetes nyelvben megvanÊ (13. o.). E
vÀllalkozÀs keret¢ben igyekszem utalni az
Ãjabb magyar verstani szakirodalom egy je-
lentûs r¢sz¢re (Kecsk¢s 1981, 1984, 1991,
Szepes & Szerdahelyi 1981, 1988, Szerdahe-
lyi 1987, Szuromi 1990), mivel HorvÀth el-
mulasztotta szembesÁteni sajÀt n¢zeteit a kor-
tÀrs magyar àverselm¢letekkelÊ. Ez az attitüd
az¢rt furcsa, mert a hazai vers¢szek legjelen-
tûsebb r¢sze (Kecsk¢s AndrÀs, Szepes Erika,
Szerdahelyi IstvÀn, SzilÀgyi P¢ter, Szuromi
Lajos, Vargyas Lajos ¢s mÀsok) szenved¢lyes
vitÀik ellen¢re tekintetbe veszi mÀsok v¢le-
m¢ny¢t is. P¢ldÀul Szerdahelyi igen hossza-
san taglalta mÀsok ä olykor m¢ltatlanul bÀr-
gyÃ ä verstani elk¢pzel¢seit (1987:155ä206).

HorvÀth a generatÁv nyelv¢szet n¢hÀny fo-
galmÀt (kompetencia, performancia) draszti-
kusan Àt¢rtelmezve erûteljesen tÀmadja Jour-

dain Ãr (Moliªre: öRHATNçM POLGçR) àversel-
m¢let¢tÊ (92ä104. o.). E szerint a àszokvÀnyos
verstanÊ szerint ä amit egy¢bk¢nt idÀig t¢ny-
leg nem nagyon volt szokÀs k¢ts¢gbe vonni
(Lotz 1976:215ä216, 372) ä a vers bizonyos
¢rtelemben àmegjel´ltÊ a prÂzÀhoz k¢pest. RÀ-
adÀsul valÂszÁnüleg ez a legfûbb metrikai uni-
verzÀlia, csak ezutÀn k´vetkezik a sorozatos-
sÀg k´vetelm¢nye, a k¢ttagÃ oppozÁciÂ elve
stb. HorvÀth fejteget¢seinek ÃjdonsÀga, hogy
Szab¢di LÀszlÂra hivatkozva a àk´zbesz¢detÊ ki-
t¡ntetûen a vers ¢s a prÂza k´z¢ helyezi: àa
legjellegtelenebb k´znapi besz¢d maga is a vers ¢s
a prÂza k´z´tti jelens¢g, sek¢ly mondattani tagolt-
sÀgÀval, gÀtlÀstalan ism¢tlûd¢seivel, burjÀnzÂ tol-
dal¢krÁmeivel inkÀbb a versre eml¢keztetÊ (95. o.).

A vers tehÀt egy sajÀtos àbesz¢dmÂdÊ, a
nyelvi anyag ä kivÀltk¢ppen a hanganyag ä
sajÀtos szervezûd¢s¢t jelenti. DefinÁciÂjakor
immÀr figyelembe kell venni a szabad verset
is (Kecsk¢s 1981:157ä179, 1984:200ä230,
Szepes & Szerdahelyi 1981:12, 167ä168,
1988:13ä17, Szerdahelyi 1987:78ä80, 376ä
391), amely szint¢n bizonyos ä esetleg na-
gyon laza vagy ad hoc jellegü ä formÀlis ren-
dezû elveknek felel meg, mÀsr¢szt pedig a
vers elfajulÀsÀnak tekinthetû (legalÀbbis ma-
gyarul a tipikus k´ltem¢ny versben ÁrÂdik,
rÀadÀsul rÁmel is, We´res àk´ltûbbÊ, mint
KassÀk), ¢s az adott nyelvk´z´ss¢gben hasz-
nÀlatos szigorÃbb versformÀk mellett jelent-
kezik.

Egy Roman Jakobson (1923) Àltal felÀllÁ-
tott ¢s Lotz JÀnos (1976:230ä233), valamint
n¢mik¢pp mÂdosÁtott formÀban Szepes Erika
¢s Szerdahelyi IstvÀn (1981:16, 1988:40ä41,
Szerdahelyi 1987:81ä82) Àltal k¢pviselt met-
rumtipolÂgia szerint a besz¢d n¢gy jellemzû-
j¢nek ä 1) idûtartam, 2) hangmagassÀg, 3)
hangsÃly ¢s 4) hangszÁn-szÂtagolhatÂsÀg ä
megfelelûen n¢gy versrendszer l¢tezik: 1)
idûm¢rt¢kes, 2) szÂtaghanglejt¢ses vagy to-
nÀlis, 3) hangsÃlyos ¢s 4) szÂtagszÀmlÀlÂ. Az
idûm¢rt¢kes versel¢sben a hang hÀrom pro-
zÂdiai (vagy szupraszegmentÀlis) tulajdonsÀ-
ga (1ä3) k´z¡l az idûtartam jÀtszik kizÀrÂla-
gos vagy uralkodÂ szerepet, hasonlÂ a hang-
sÃly szerepe a hangsÃlyos versel¢sben ¢s a
szÂtaghanglejt¢s¢ a tonÀlisban. A szÂtagszÀm-
lÀlÂ versel¢sben a ritmust a sz¡netek, rÁmek
hatÀrjelz¢seivel tagolt, meghatÀrozott szÂtag-
szÀmÃ sz´vegegys¢gek vÀltakozÀsa adja. Sze-
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pes ¢s Szerdahelyi ä JakobsontÂl, illetve Lotz-
tÂl elt¢rûen ä a cseh, illetve a magyar nemzeti
versidomot nem szÂtagszÀmlÀlÂnak, hanem
hangsÃlyosnak, m¢gpedig ¡temhangsÃlyos-
nak tekintette.

A fenti versrendszerek felÀllÁtÀsÀnak alter-
natÁvÀjÀt k¢pviseli Kecsk¢s AndrÀs (1981,
1984), aki a k¡l´nb´zû versm¢rt¢keket
ritmuselvekkel ä szÂtagszÀmlÀlÂ, szÂtagm¢-
rû, szÂtaghanglejt¢ses, hangmegfelel¢ses,
szÂnyomat¢kos, szÂlamnyomat¢kos, mondat-
hanglejt¢ses, m¢rt¢kkapcsolÂ ä jellemzi. Ezen
alternatÁva talÀn az¢rt kev¢ss¢ szerencs¢s,
mert nem k¡l´nÁti el kellû szigorral az Ãgy-
nevezett àalapvetû ritmust¢nyezûketÊ (Szepes &
Szerdahelyi 1981:15ä16, 1988:40ä41), ame-
lyek v¢gsû soron csak a fenti n¢gy versrend-
szer l¢tez¢s¢t engedik meg. A ritmuselv azon-
ban jÂl hasznÀlhatÂ fogalom, ¢s a magyar
verstani hagyomÀnyban is r¢gÂta jelen van,
p¢ldÀul Torkos LÀszlÂnÀl (Kecsk¢s 1991:272)
¢ppÃgy, mint HorvÀth JÀnosnÀl. HorvÀth
IvÀn k¢t àizo-szabÀlyaÊ is v¢gsû soron ritmus-
elvvel feleltethetû meg: az àizometrikusÊ vagy
àizoritmikusÊ versekben a szÂtagszÀmlÀlÂ, az
àizorÁmesÊ versekben a hangmegfelel¢ses rit-
muselv ¢rv¢nyes¡l; HorvÀth rÀadÀsul a strÂ-
faszerkezetet is izo-szabÀllyal jellemzi.

A versrendszerekben sem a szÂtagszÀm,
sem a hÀrom prozÂdiai tulajdonsÀg valame-
lyike nem kizÀrÂlagos ritmust¢nyezû ä mind-
egyikben szÀmos mÀs mozzanat, àjÀrul¢kos rit-
must¢nyezûÊ (rÁm, alliterÀciÂ, sz¡net stb.) nyo-
mat¢kosÁthatja a ritmust. Idûm¢rt¢kes vers-
sor adott pontjÀn elvben csak a kvantitÀs,
hangsÃlyos versben csak a szÂtag hangsÃlyos
vagy hangsÃlytalan volta, a szÂtaghanglejt¢-
ses versben a szÂtagra esû ton¢ma tÁpusa van
elûÁrva. E hÀlÂzat f´l´tt mindegyikben rejle-
nek mÀsfajta lehetûs¢gek, fûleg a hangsÃly ¢s
a kvantitÀs egybees¢seibûl vagy ellent¢teibûl.
TehÀt a n¢gy versrendszer hatÀrain ä Kecs-
k¢s àm¢rt¢kkapcsolÂ ritmuselv¢nekÊ megfelelûen
ä keresztezett, ´tv´z´tt formÀk, szimultÀnok
is talÀlhatÂk. Az Ãjabb magyar verstani vizs-
gÀlÂdÀsok (pl. Vargyas 1966:138ä165, Ker¢k
1974, Szuromi 1990) szerint a magyar idû-
m¢rt¢kesnek tekintett versek tekint¢lyes r¢-
sze szimultÀn, azaz benn¡k ä az emlÁtett ver-
s¢szek szerint ä k¡l´nb´zû tÁpusÃ (szÂ-, szÂ-
lam-) hangsÃlyok is ritmust¢nyezûk¢nt ¢rv¢-
nyes¡lnek.

MÁg a àk´zbesz¢dbenÊ ¢s a prÂzÀban (el-
tekintve a ritmikus ¢s rÁmes prÂzÀtÂl) nincs
k¡l´n´sebb jelentûs¢ge a szÂtagok, hangsÃ-
lyok, sz¡netek stb. adott helyen megjelenû
jelleg¢nek, szÀmÀnak ä a versben lehet, a
versnek e tekintetben bizonyos sorozatossÀ-
got kell mutatnia. Az Ãjabb magyar verstani
szakirodalom egyik legizgalmasabb k¢rd¢se a
sorozatossÀg m¢rhetûs¢g¢re vonatkozik. Sze-
pes ¢s Szerdahelyi mÀr-mÀr univerzÀliÀnak
megfogalmazva fejtett¢k ki, hogy a verssz´-
veg csak akkor tekinthetû valamely metrum
(versk¢plet) ritmikai megvalÂsulÀsÀnak, ha
ritmusegys¢geinek minimÀlisan 70ä75%-a
pontosan k´veti az adott metrikai k¢pletet,
25ä30%-nÀl nagyobb elt¢r¢s eset¢n a sz´veg
nem ¢rtelmezhetû e metrummal (1981:155ä
157, 377, 1988:43, 56, Szerdahelyi 1987:80,
MÂzes 1984). BÀr VERSTAN-ukban a tonÀlis
versel¢s tÀrgyalÀsa igen gyeng¢re sikeredett
(1981:16, 25, 75, 493ä499), vel¡k egy idû-
ben, tûl¡k f¡ggetlen¡l jutott a torontÂi Ste-
phen Ripley arra az eredm¢nyre, hogy az Àl-
tala ÀtvizsgÀlt 464 kÁnai Tang-kori (Ãgyneve-
zett jin-ti-shi) versbûl 350-nek (75,43%) a
sorai bizonyultak szabÀlyosnak (1980:143).
Ezekben a versekben a strÂfa n¢gy k¡l´nb´-
zû tÁpusÃ sorbÂl Àll, legfeljebb az elsû ¢s a
negyedik sor lehet azonos tÁpusÃ (Halle
1970:77ä78, Lotz 1976:222).

A ritmusegys¢g fogalma mindenesetre
szoros ´sszef¡gg¢sben van a metrumok peri-
odicitÀsÀval, ¢s nagyon Âvatosan kezelendû.
Hogy egy viszonylag k´zismert p¢ldÀt em-
lÁtsek, az idûm¢rt¢kes versformÀk n¢melyi-
k¢t periodikus lÀbakra, mÀs r¢sz¢t pedig ke-
v¢sb¢ periodikus (nagyobb egys¢gekben is-
m¢tlûdû) kÂlonokra szokÀs tagolni. A szÀmos
esetben jogosan alternatÁv àlÀbazÂÊ ¢s àkÂ-
lonozÂÊ szeml¢let MagyarorszÀgon is leg-
alÀbb a XVIII. szÀzadtÂl l¢tezik (Kecsk¢s
1991:141), a kisebb egys¢g, a lÀb felt¢tlen hÁ-
vei (p¢ldÀul Szuromi Lajos) azonban Ãjabban
is k¢rlelhetetlen¡l ostorozzÀk a VERSTAN àkÂ-
lonozÂÊ passzusait (Szepes & Szerdahelyi
1981:194ä196, 287ä306, 1988:33, 86ä108).

A k¡l´nb´zû metrumok a periodicitÀs k¡-
l´nb´zû fokozataival jellemezhetûk, aszerint,
hogy milyen nagysÀgÃ azonosnak tekinthetû
ritmusegys¢gek ism¢tlûdnek benn¡k. P¢ldÀ-
ul nagyon periodikusak a soronk¢nt v¢gig
azonos szÂtagszÀmÃ szÂtagszÀmlÀlÂ formÀk;
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a hangsÃlyos ¢s idûm¢rt¢kes versformÀk k¡-
l´nb´zû m¢rt¢kben periodikusak; a kÁnai
szÂtaghanglejt¢ses formÀk pedig talÀn a va-
laha l¢tezett legkev¢sb¢ periodikusak (Halle
1970:77). A Tang-kori jin-ti-shinek bizonyos
¢rtelemben a ritmusegys¢ge a n¢gysoros
strÂfa, ¢s ez is ä legalÀbbis a Ripley Àltal Àt-
vizsgÀlt korpuszon, az Àltala jelzett mÂdon ä
engedelmeskedni lÀtszik a Szepes ¢s Szerda-
helyi felÀllÁtotta àt´rv¢nynekÊ.

A nyelvi anyag drasztikusan korlÀtozza
egy-egy nyelven a lehets¢ges versel¢seket.
P¢ldÀul szÂtaghanglejt¢ses versel¢s a tonÀlis
nyelveknek is csak egy r¢sz¢n valÂsÁthatÂ
meg, amely nyelvtÁpus rÀadÀsul monoszilla-
bikus, ¢s f´ldrajzilag is meglehetûsen elhatÀ-
rolt. Tulajdonk¢ppen a szÂtagszÀmlÀlÂ verse-
l¢s az egyetlen, amelyik ä legalÀbbis elvben,
ideÀlisan ä minden nyelven l¢tezhet. A k´t´tt
hangsÃlyÃ nyelveknek azonban legalÀbbis
egy r¢sz¢ben (p¢ldÀul a magyarban) a szÂ-
hangsÃly r´gzÁti az ¡temhangsÃlyt, ¢s az
ilyen nyelveken a tisztÀn szÂtagszÀmlÀlÂnÀl
ÀltalÀban k´nnyebben, term¢szetesebben ala-
kÁthatÂ ki a hangsÃlyos versel¢s egyik vÀlto-
zata, az ¡temhangsÃlyos versel¢s (Szepes &
Szerdahelyi 1981:357, 436, 440ä441, Szerda-
helyi 1987:82, 109ä110),

Jakobson a fonolÂgia 1928-as manifesztu-
mÀban mÀr rÀmutatott, hogy a àszabad hang-
sÃlyÊ ¢s a àszabad idûtartamÊ k´lcs´n´sen kizÀr-
jÀk egymÀst egy nyelvben (bÀr p¢ldÀul a ger-
mÀn nyelvek n¢melyike valamelyest proble-
matikus e tekintetben), legalÀbbis igen ritkÀk
azok a nyelvek, amelyekben mind a hosszÃ-
sÀg, mind a nyomat¢k megk¡l´nb´ztetû
jegyk¢nt jelenik meg. A magyar is engedel-
meskedik e t´rv¢nynek: r´gzÁtett hangsÃlyt
¢s szabad idûtartamot mutat. Az idûm¢rt¢kes
vers metrikÀjÀt tekintve k¢tszeresen is: meg-
van a hosszÃ ¢s r´vid mÀssalhangzÂk oppo-
zÁciÂja, ¢s lehets¢gesek a VCC kapcsolatok is,
bÀr gyakran Ãgy, hogy a VC ¢s C elemek k´-
z¢ szÂhatÀrok esnek. (A tovÀbbiakban C a
mÀssalhangzÂ, V a magÀnhangzÂ r´vidÁt¢se.)

Ha eltekint¡nk a korÀbbi szerzûk nehezen
kihÀmozhatÂ intuitÁv meg¢rz¢seitûl (pl. Kecs-
k¢s 1991:46ä47), a magyar szÂhangsÃly àfel-
fedezûjeÊ talÀn Fogarasi JÀnos a XIX. szÀzad
k´zep¢n (Kecsk¢s 1991:243). Rendes esetben
a magyar szÂ hangsÃlya az elsû szÂtagon van,
mell¢khangsÃlyok eshetnek a tovÀbbi pÀrat-

lan szÂtagokra ä legalÀbbis ha a szÂt nem t´-
rik meg morf¢mahatÀrok, mert minden
egyes Ãjabb morf¢ma elsû szÂtagjÀra ker¡l-
het mell¢khangsÃly (Szende 1976:120). ValÂ-
szÁnüleg a magyar nyelv mindig is ¢lhangsÃ-
lyos volt, ez ellen azonban k¢tf¢le ellenvet¢s
is elhangzott. VikÀr B¢la szerint nyelv¡nk
egykor szabad hangsÃlyÃ volt (1943, emlÁti:
Szepes & Szerdahelyi 1981:69), Hannes
Sk´ld sv¢d uralista 1925-ben kifejtett, fûleg
a szomsz¢d nyelvekbe Àtker¡lt magyar j´ve-
v¢nyszava alapjÀn felÀllÁtott hipot¢zise szerint
pedig àa magyarban eredetileg az utolsÂ szÂtagra
esett a hangsÃly, a mai elsû szÂtagi hangsÃlyozÀs
csak a XVIII. szÀzad Âta alakult kiÊ (Fodor
1988:425).

A magyar szavak szÂtaghosszÃsÀgÀra k¡-
l´nb´zû eredm¢nyeket mutatÂ statisztikÀk
vannak forgalomban (pl. Vargyas 1966:111,
Szende 1976:160, Szerdahelyi 1987:39ä40).
PrÂzÀban ¢s versben egyarÀnt a szavak Àtla-
gosan k¢t szÂtagbÂl Àllnak. A magyar szÂ te-
hÀt tipikusan ¢s szÂtÀrban leginkÀbb k¢t szÂ-
tagos, spontÀn à¢lûÊ sz´vegben (àk´zbesz¢d-
benÊ) azonban leggyakrabban egy szÂtagos.
A XIX. ¢s XX. szÀzadi versekben az egy ¢s
k¢t szÂtagos szavak elûfordulÀsa nagyjÀbÂl
egyforma, ´sszesen a szÂtagszÀm szerint a
szavak 70ä80%-Àt adjÀk (Zsilka 1974:60ä61).

A k¡l´nb´zû nyelvek hangsÃlytÁpusai ¢s a
rajtuk megvalÂsÁtott versel¢sek szorosan
´sszef¡ggenek (Vargyas 1966:111ä118, Sze-
pes & Szerdahelyi 1981:68ä69), a szakiro-
dalomban azonban mÀig komoly konfÃziÂkat
okoz osztÀlyozÀsuk, azonosÁtÀsuk. A hangsÃ-
lyos versel¢s tÁpusait a versrendszerekben
gondolkozÂ Szerdahelyi (Szepes & Szerdahe-
lyi 1981, 1988, Szerdahelyi 1987) a k´vetke-
zûk¢ppen csoportosÁtotta: hangsÃlyszÀmlÀlÂ,
hangsÃlyvÀltÂ, ¡temhangsÃlyos, amely osztÀ-
lyozÀsbÂl ¢s terminolÂgiÀbÂl ä igaz, ugyan
n¢mi Àt¢rtelmez¢ssel is olykor ä az à¡tem-
hangsÃlyosÊ utÀn a àhangsÃlyvÀltÂÊ is meg-
honosodottnak tekinthetû a magyar szakiro-
dalomban (Kecsk¢s 1991).

A hangsÃlyszÀmlÀlÂ versel¢s àritmusegys¢-
geiben a hangsÃlyos szÂtagok szÀma k´t´tt, a hang-
sÃlytalanok¢ k´tetlen, s ilyen mÂdon e ritmusegys¢-
gek szÂtagszÀma is ingadozik. Az alapvetû ritmus-
t¢nyezû tehÀt ez esetben az, hogy a ritmusegys¢gek
hatÀrait ¢rz¢keltetû jelz¢sek k´z´tt mindig meghatÀ-
rozott szÀmÃ hangsÃly l¡ktet. E hatÀrjelz¢sek Àlta-
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lÀban a f¢lsor- ¢s sorv¢gi sz¡netek, amelyeket mon-
datszerkezeti hatÀsok is nyomat¢kosÁthatnak; emel-
lett ritmikus funkciÂjÃ alliterÀciÂ, n¢hol pedig rÁm
is ¢l¢nkÁtheti a lejt¢stÊ (Szerdahelyi 1987:83ä
84). HangsÃlyszÀmlÀlÂ volt az ÂgermÀn vers,
megvolt az ÂÁr, malÀj, valÂszÁnüleg a h¢ber,
orosz, sût latin k´lt¢szetben, kÁs¢rleteztek ve-
le az orosz, n¢met, angol ¢s ¢szt irodalomban
(1987:84).

A hangsÃlyvÀltÂ versel¢s àa hangsÃlyos ¢s
hangsÃlytalan szÂtagok szabÀlyos vÀltakozÀsÀval
olyasf¢le k¢pleteket mintÀz, mint az idûm¢rt¢kes
vers a maga hosszÃ ¢s r´vid szÂtagjaivalÊ (Szer-
dahelyi 1987:86). àA hangsÃlyvÀltÂ versel¢s a
n¢met, az angol, az Ár, az olasz, a spanyol, a por-
tugÀl, a romÀn, az orosz, a belorusz, az ukrÀn, a
litvÀn, valamint a k´z¢pkori latin ¢s az Ãjg´r´g
k´lt¢szet egyik, s k´z¡l¡k t´bbnek alapvetû formÀjaÊ
(1987:87). Ezek mellett t´bb mÀs nyelven is
prÂbÀlkoztak vele ä àmint a csehben, szlovÀk-
ban, finnben, ¢sztben, lengyelben, ´rm¢nybenÊ ä
ahol àa k´t´tt hangsÃlyozÀsÃ nyelv b¢klyÂival kel-
lett megk¡zdeniÊ (1987:89).

Az ¡temhangsÃlyos versel¢s a àk´t´tt hang-
sÃlyozÀsÃ nyelvekben uralkodÂ versforma. Mint-
hogy ezekben a szÂhangsÃly helye mindig azonos,
Ágy a szÂtagszÀmlÀlÂ vers elveinek megfelelûen ki-
alakÁtott sz´veg szinte ´nmagÀtÂl hangsÃlyos l¡kte-
t¢st is nyer azÀltal, hogy a sorkezdeteken, sorv¢gen,
valamint a metszetek elûtt vagy utÀn mindig azonos
helyen Àll egy-egy hangsÃlyos szÂtag is (kiv¢ve, ha
hangsÃlytalan viszonyszavak l¢pnek k´zbe).

E versrendszer ritmusegys¢geit, az ¡temeket te-
hÀt a k´vetkezû t¢nyezûk alkotjÀk. K´t´tt az ¡temek
szÂtagszÀma, s hatÀraikon metrikai sz¡net, azaz
sorkezdet, sorv¢g vagy sormetszet Àll ä esetenk¢nt
alliterÀciÂval vagy rÁmekkel is nyomat¢kosÁtva ä, s
minden szabÀlyos ¡temnek az elej¢tûl vagy a v¢g¢tûl
szÀmÁtva azonos sorszÀmÃ szÂtagja hangsÃlyos; ez
az ¡temhangsÃly, a t´bbi szÂtag hangsÃly¢rt¢ke vi-
szont k´z´mb´s, azaz metrikailag mindegy, hogy
hangsÃlyosak vagy hangsÃlytalanok-e.

Az ¡temhangsÃly hely¢t a nyelv szÂhangsÃlyÀ-
nak helye hatÀrozza meg. A magyarban, csehben,
szlovÀkban, finnben ¢s ¢sztben a szavak s ezÀltal
az ¡temek elsû szÂtagja hangsÃlyos, a franciÀban
vagy az ´rm¢nyben az utolsÂ, a lengyelben az utolsÂ
elûttiÊ (Szerdahelyi 1987:99).

Fontos metrikai univerzÀlia az Ãgyneve-
zett k¢ttagÃ oppozÁciÂ elve (Lotz 1976:233ä
234, Szepes & Szerdahelyi 1981:122ä123): a
szÂtagszÀmlÀlÂ versel¢sben a szÂtagcsÃcsok

Àllnak szemben a szÂtag marginÀlis r¢szeivel,
az idûm¢rt¢kesben a hosszÃ ¢s a r´vid, a
hangsÃlyosban a hangsÃlyos ¢s hangsÃlyta-
lan, a szÂtaghanglejt¢sesben az egyenes ¢s
lejtû (hagyomÀnyos kÁnai terminolÂgiÀval
ping ¢s ze) szÂtagok Àllnak szemben. LÀtni va-
lÂ, hogy a metrikÀban d´ntûen fontos a teo-
retikusan nehezen (sût bajosan) definiÀlhatÂ,
de intuitÁve k´nnyen kialakÁthatÂ szÂtag fo-
galma (Lotz 1976:65ä66, Szende 1976:155ä
157, Szepes & Szerdahelyi 1981:58ä59).

Adott ritmushoz meghatÀrozott tÁpusÃ
szÂtagokra van sz¡ks¢g, amelyek a fon¢ma-
szerkezet ¢s prozÂdiai jegyek szempontjÀbÂl
is k¡l´nb´znek egymÀstÂl. A versritmust
azonban eleve nem lehet egy az egyben meg-
feleltetni konkr¢t fizikai tulajdonsÀgokkal. A
szÂtagok metrikai ¢rtelemben vett hang-
sÃlyos vagy hangsÃlytalan, hosszÃ vagy r´-
vid, egyenes vagy lejtû volta, sût egyÀltalÀn
szÂtag mivoltuk legfeljebb k´zelÁt ¢lûbesz¢d-
beli megfelelûik¢hez (Szepes & Szerdahelyi
1981:108). Az, hogy a hÀrom prozÂdiai ellen-
t¢tpÀr tagjai k´z¡l egy szÂtag milyennek mi-
nûs¡l egy adott metrikÀban, ÀltalÀban àigen-
nemÊ ¢s nem àinkÀbb-kev¢sb¢Ê alapon dûl el.
(P¢ldÀul a l¢ szÂ ¢s szÂtag az idûm¢rt¢kes ver-
sel¢s szempontjÀbÂl pontosan olyan hosszÃ,
mint a mÀrt.) A kidolgozottabb metrikÀk az
emlÁtett ellent¢tpÀrokat hasznÀljÀk, bÀr mind-
hÀrom prozÂdiai tulajdonsÀgra ¢p¡lû vers-
rendszer elm¢lete ismer differenciÀlt fokoza-
tok felÀllÁtÀsÀra tett kÁs¢rleteket is.

Metrikai szempontbÂl d´ntû jelentûs¢gü,
hogy a szÂtagokat mekkora, mennyire vÀlto-
zatos k¢szletbûl lehet kivÀlasztani. A magyar
kimondottan szerencs¢s nyelv: szÂtagtÁpusai
viszonylag vÀltozatosak, rÀadÀsul mind hang-
sÃlyos, mind idûm¢rt¢kes versel¢s kialakÁtÀ-
sÀra alkalmassÀ teszik. A mai magyarban
mintegy tizennyolc szÂtagtÁpus van, felsoro-
lÀsukkor n¢mik¢pp elt¢rek Szende TamÀs le-
ÁrÀsÀtÂl (1976:157), amire egy¢bk¢nt tÀmasz-
kodtam. A korÀbbi nyelvÀllapotok ä mint-
hogy jobban ker¡lt¢k a mÀssalhangzÂ-torlÂ-
dÀst ä kevesebbet hasznÀltak, p¢ldÀul az ûs-
magyarban ¢s az urÀli alapnyelvben csak n¢-
gyet (V, CV, VC, CVC) szokÀs felt¢telezni. A
mai magyarban legjellemzûbb szÂtagtÁpus
(zÀrÂjelben utÀnuk szÀzal¢kos megoszlÀsuk)
a CVC (40%) ¢s CV (32%), eg¢szen ÀltalÀnos
m¢g (k¡l´n´sen szÂkezdûk¢nt) a V  (10%) ¢s
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VC (10%), elûfordul m¢g CVCC (5%), ritkÀ-
san VCC, CCV, CCVCC (pl. sport), viszont a
C (s), CC (css!), CCC (pszt!), VCCC (Àrtsd),
CCVC, CCCV (strÂ-), CVCCC (karszt),
CCCVC (strÀf), CCCVCC (sztrÀjk) ¢s
CCVCCC (szfinx [szfinksz]) nagyon ritka, ide-
gen ¢s hangutÀnzÂ-hangulatfestû szavakban
fordulnak elû. A legtipikusabb magyar szÂ
CV-CVC struktÃrÀjÃ. A Paul Menzerath n¢-
met fonetikusrÂl elnevezett Ãgynevezett
Menzerath-f¢le (bûvÁthetû) szÂtagn¢gysz´-
g´n a fontosabb szÂtagtÁpusok a k´vetkezû-
k¢ppen helyezkednek el:

V

CV     VC

CCV    CVC   VCC

CCVC   CVCC

CCVCC

A nyÁlt szÂtagok arÀnya (42%) a magyarban
nagyjÀbÂl megfelel a magÀnhangzÂk ¢s mÀs-
salhangzÂk elûfordulÀsi arÀnyÀnak (szint¢n
kb. 42:58). Az idûm¢rt¢kes versel¢s kialakÁtÀ-
sa szempontjÀbÂl ¢rdekes, hogy a r´vid ¢s
hosszÃ magÀnhangzÂk elûfordulÀsi arÀnya ä
k¡l´nb´zû szÀmÁtÀsok szerint ä kb. 75:25
vagy 77:23.

TisztÀn hangtani egys¢gek nyilvÀnvalÂan
l¢teznek a szÂtag szintje f´l´tt is, de egyre ke-
v¢sb¢ ¢rdemes elk¡l´nÁteni ûket. Elm¢leti
megfontolÀsbÂl, hangtani szempontbÂl az
egys¢gek alÀbbi hierarchiÀja ÀllÁthatÂ f´l: fo-
n¢ma ä szÂtag ä szÂlam (vagy frÀzis, Szende
1976:160) ä fonolÂgiai mondat. A szÂtag f´-
l´tti egys¢g, a verstani munkÀkban is sürün
emlegetett, de t´bbf¢lek¢ppen ¢rtelmezett
szÂlam (Kecsk¢s 1981:31ä33, 60, 1984:74ä92,
Szab¢di 1969:248ä252, Szepes & Szerdahelyi
1981:70ä72, 136ä137, Szuromi 1990:39, Var-
gyas 1966:49ä52, 119ä123) definiÀlhatÂ Ãgy,
hogy egy l¢legzetre kimondott szÂtagokbÂl
Àll, ¢s egys¢ges hanglejt¢s alÀ rendezûdik, a
fonolÂgiai mondatot pedig a sz¡net jel´li ki.
MÁg ´nmagukban ¢rtelmetlen szÂtagok bû-
ven vannak (legalÀbbis a poliszillabikus nyel-
vekben), a szÂlamok ¢s fonolÂgiai mondatok
jelent¢ssel bÁrÂ egys¢gekkel (szintagmÀkkal,

mondatokkal) feleltethetûk meg. Egy¢bk¢nt
a szÂlamhoz hasonlÂan ä legalÀbbis a ma-
gyarban ä a szÂ is definiÀlhatÂ jellegzetesen
fonolÂgiai jegyekkel, Ágy ¢ppen a szÂhang-
sÃllyal ¢s a magÀnhangzÂ-harmÂniÀval.

A szÂlam tehÀt ä a szÂhoz hasonlÂan ä
hangtanilag is definiÀlhatÂ, de ¢rtelmi egys¢-
gekkel is megfeleltethetû fogalom. NyilvÀn-
valÂ, hogy a szÂhangsÃly a magyarban ´nma-
gÀban is alapvetû ritmust¢nyezû lehet, feles-
leges tehÀt az Ãgynevezett szÂlamhangsÃly-
hoz folyamodni ä ami teoretikusan se lenne
megalapozott. V¢gsû soron az ¡temhangsÃ-
lyos versel¢s elm¢leti alternatÁvÀjak¢ppen a
szÂlamhangsÃlyon alapulÂ àtagolÂ versnekÊ
Arany JÀnost k´vetve olyan neves hÁvei vol-
tak, mint N¢meth LÀszlÂ, Szab¢di LÀszlÂ,
GÀldi LÀszlÂ, vagy a maiak k´z¡l Vargyas La-
jos ¢s Kecsk¢s AndrÀs. Azonban ez az elk¢p-
zel¢s, ha helyes lenne, alapjaiban rengetn¢
meg az emlÁtett, Jakobson, Lotz, Szepes ¢s
Szerdahelyi Àltal k¢pviselt nyelvi univerzÀliÀ-
kon, sût empirikus nyelvtipolÂgiai ´sszevet¢-
seken alapulÂ n¢gyes rendszert. A szÂlam-
hangsÃlynak v¢gsû soron minden versel¢s-
ben lehet szerepe, de ä versrendszerekben
gondolkozva ä sehol sem tekinthetû alapvetû
ritmust¢nyezûnek. P¢ldÀul a szÂtaghanglej-
t¢ses versekben (a kÁnaiban ¢s a vietnamiban
egyarÀnt) valÂszÁnüleg a szÂlamhangsÃly ha-
tÀrozta meg, hogy a nem rÁmelû pÀratlan szÂ-
tagok ÀltalÀban szabadok, de a ritmust alap-
vetûen a k¡l´nb´zû ton¢matÁpusÃ szÂtagok
vÀltakozÀsa adta.

HorvÀth IvÀn ezen müv¢ben is kÁs¢rt ä
mik¢nt a korÀbbiakban is (p¢ldÀul HorvÀth
& Kocziszky 1980) ä az az eurÂpai gondolko-
dÀsban az utÂbbi szÀzadokban bÃvÂpataksze-
rüen elû-elûbukkanÂ gondolat, mely szerint
a vers vagy a k´lt¢szet valamilyen ¢rtelemben
elûbbre valÂ a nyelvn¢l, esetleg Ãgy is, hogy
ûsibb a nyelvn¢l. Nevezetes p¢ldÀul Vico
n¢zete, mely szerint valamennyi n¢p elûbb
versben besz¢lt, csak k¢sûbb prÂzÀban ä en-
nek reminiszcenciÀi megtalÀlhatÂk HorvÀth
mÀr id¢zett àk´zbesz¢dÊ jellemz¢s¢ben. A
szerzû NYELV, VERS, ZENE cÁmü fejezet¢ben
(119ä125. o.), immÀr àimmanensÊ korsza-
kÀban rendezi idevÀgÂ gondolatait, ame-
lyek azonban ide nem illûen àtranszcenden-
sekÊ. A higgadtabb ´sszefoglalÀsokat (p¢ldÀul
Lotz 1976:216ä217), Szepes & Szerdahelyi

452 ã Figyelû



Figyelû ã 453

1981:171) messze tÃlszÀrnyalva, lelkesen id¢-
zi Robert Austerlitz àfejlûd¢slÀncÀtÊ: tÀnc ä
zene ä k´lt¢szet ä nyelv (138. o.). Ellenvet¢s¡l
csak annyit: k¢preg¢ny hamarabb volt, mint
rajzfilm.

A vers àanyanyelvszerüÊ ûsis¢ge is megle-
hetûsen vitathatÂ. P¢ldÀul a szÂtaghanglejt¢-
ses versel¢st ä a kÁnaiban ¢s a vietnamiban
egyarÀnt ä csak t´rt¢nelmi idûkben lezajlott
nyelvt´rt¢neti folyamatok tett¢k lehetûv¢. A
k¢rd¢sben perd´ntû ´sszehasonlÁtÂ filolÂgia
mÀig adÂs annak felsorolÀsÀval, hogy milyen
tÁpusÃ sz´vegek megszerkeszt¢s¢ben elû-
ÁrÀsszerüen term¢szetes a vers. A szükebb ¢r-
telemben vett versek ¢s k´ltem¢nyek halma-
zÀnak Ãgynevezett metszete (k´z´s r¢sze) a ti-
pikus vers ¢s a tipikus k´ltem¢ny, a k¢t hal-
maz k¡l´nbs¢g¢t a versek halmazÀbÂl a k´-
z¢pkori jogi sz´vegek, keleti ¢rtekez¢sek,
Ãjabb reklÀmok stb. adjÀk. Mivel ¢letlen
(fuzzy) halmazokrÂl van szÂ, nehezen eld´nt-
hetû p¢ldÀul a rÀolvasÀsok vagy szabad ver-
sek hovatartozÀsa. Versben ÁrÂdhat olyan t´r-
t¢nelmi idûkben kialakult müfaj, mint a szÂ-
tÀr, rÀadÀsul t´rt¢nelmi idûkben kialakult
versformÀban: a XVII. szÀzadtÂl a XX. szÀ-
zad elej¢ig a vietnamiäidegen nyelvü szÂtÀ-
raknak legalÀbbis egy r¢sz¢t szÂtaghanglejt¢-
ses versben (luc-bÀtban) ÁrtÀk.

HorvÀth strukturalista korszakÀnak p¢l-
dak¢pei Roman Jakobson ¢s Lotz JÀnos ä
akiktûl azonban a vÀzolt versrendszereket
emlÁt¢sre sem m¢ltatta, hanem Wolfgang
Steinitzcel folytatott stockholmi besz¢lget¢se-
ik egyik gy¡m´lcse, mordvin metrikÀjuk (Ja-
kobson & Lotz 1968:3ä8) ihlette meg ût. A
mordvin versel¢s eme legendÀsan semmit-
mondÂ, de teoretikusan m¢gis fontos leÁrÀsÀ-
nak egy¢bk¢nt nemcsak 1941-es eredetije, ha-
nem a Lotz Àltal Àtdolgozott vÀltozata is ol-
vashatÂ magyarul (1976:251ä257). Jakobson
¢s Lotz a mordvin n¢pdal metrumÀnak alÀb-
bi ´sszetevûit k¡l´nb´ztette meg: szÂtag, szÂ,
tag, mondat, ¡tem, sor ¢s àeg¢szÊ, amely a
nyelvben mint àk´zl¢sÊ, a k´lt¢szetben mint
àdalÊ jelentkezik (1968:4). A Lotz k¢szÁtette
ÀtdolgozÀs az à¡temÊ helyett a àszegmen-
tumÊ, a àtagÊ helyett a àkÂlonÊ cÁmk¢ket
hasznÀlja. Jakobson ¢s Lotz ÀbrÀjÀt (1968:8,
Lotz 1976:254) leegyszerüsÁtve Àtveszi Hor-
vÀth is (120. o.), aki egy¢bk¢nt a terminusok
n¢hÀny angol ¢s n¢met megfelelûj¢t is meg-
adja (119. o.).

íme Jakobson ¢s Lotz ÀbrÀja, leegyszerü-
sÁtve:

¡tem    sor

szÂtag            eg¢sz

szÂ    tag    mondat

Ennek  ihlet¢s¢re  HorvÀth  a  àsz¢mikusÊ
nyelv egys¢geit a metrika ànem sz¢mikusÊ
egys¢geivel ÀllÁtja pÀrba, hogy k´zvetlen
meg- ¢s meg nem feleltethetûs¢g¡ket Auster-
litz emlÁtett àfejlûd¢slÀncÀnakÊ szellem¢ben
taglalhassa: bekezd¢s ä versszak, mondat ä
verssor, szintagma ä f¢lsor, mondatr¢sz ä
¡tem, morf¢ma ä szÂtag (121. o.). A k¢tf¢le
nyelvi egys¢g ä a jelent¢ssel bÁrÂ ¢s az azzal
nem rendelkezû ä megfeleltet¢se egy¢bk¢nt
az eurÂpai nyelv¢szetben ûsidûktûl ismert,
p¢ldÀul a hagyomÀnyos eurÂpai metrikÀban
a lÀb a szÂnak, a verssor a mondatnak felel
meg. RÀadÀsul a k¡l´nb´zû metrikai rend-
szerek elt¢rû egys¢geket hasznÀlnak, p¢ldÀul
k¢rd¢ses, hogy az arab bait inkÀbb a sorpÀr-
nak vagy inkÀbb a sornak felel-e meg. Meg-
emlÁthette volna HorvÀth p¢ldÀul az Ãgyne-
vezett monoszillabikus nyelveket is, amelyek-
ben ä legalÀbbis elvben, ideÀlisan ä a szÂta-
goknak morf¢mÀk felelnek meg.

A szerzû ´nbecs¡l¢s¢t dics¢ri, hogy egy sa-
jÀt tizenh¢t oldalas tanulmÀnyÀt (1973) àge-
neratÁv verstannakÊ nevezi, ¢s ä akÀrcsak Pi-
erre Lusson àÀltalÀnos ritmuselm¢let¢tÊ ä a
HalleäKeyser-f¢le verselm¢lettel egyenrangÃ
verstani koncepciÂk¢nt tÀrgyalja (90. o.). An-
nÀl szomorÃbb viszont, hogy valamennyit
àf¢lmegoldÀsnakÊ tartja (104., 116ä118. o.),
a sajÀtjÀt ¢s Lusson¢t joggal, a HalleäKeyser-
f¢l¢t talÀn kev¢sb¢. HorvÀth a àgeneratÁvÊ
minûsÁt¢ssel tiszteli meg Arany JÀnos àvers-
elm¢let¢tÊ (64ä79. o.), sût Jakobson ¢s Lotz
emlÁtett mordvin metrikÀjÀt is (118. o.).
Viszont szerinte àM. Halle ¢s S. J. Keyser gene-
ratÁv metrikÀja [...] voltak¢ppen egyÀltalÀn nem
generatÁv, legfeljebb olyan szigorÃ fel¢pÁt¢sü, mely
a maga idej¢n szokatlannak szÀmÁtottÊ (116. o.).
Egy¢bk¢nt ha mÀr ennyire a vÀllÀra vette,
hogy beszÀmoljon a generatÁv ihlet¢sü vers-
tani kezdem¢nyez¢sekrûl, a franciÀk k´z¡l
inkÀbb emlÁthette volna p¢ldÀul k¢t mon-
dattani munkÀssÀgÀrÂl nevezetes nyelv¢sz,
Jacqueline Gu¢ron ¢s Nicolas Ruwet, a ma-
gyarok k´z¡l mondjuk Sz¢pe Gy´rgy ¢s Ke-



r¢k AndrÀs idevÀgÂ munkÀssÀgÀt, nem is
szÂlva Paul Kiparsky ¢s Matthew Y. Chen ta-
nulmÀnyairÂl, egyÀltalÀn az amerikai genera-
tÁv nyelv¢szek folyÂirata, a Keyser szerkesz-
tette Linguistic Inquiry hasÀbjain megjelenû
metrikai cikkekrûl.

HorvÀth sok tekintetben a Nobel-dÁjas fi-
zikus, John William Rayleigh Àltala is id¢zett
megfigyel¢se szellem¢ben a k´nnyebb utat
vÀlasztotta, mivel àa szakirodalmi tÀj¢kozÂdÀs
gyakran nehezebb ¢s bizonytalanabb vÀllalkozÀs,
mint az egy¢ni felfedez¢sÊ (192. o.). Szakiro-
dalmi tÀj¢koztatÀsul megemlÁthetû, hogy
HorvÀth figyelm¢t mÀsok àtranszcendensÊ
essz¢i ¢ppÃgy elker¡lt¢k, mint Szepes ¢s
Szerdahelyi vilÀgviszonylatban is egyed¡lÀllÂ
¢s egyn¢mely fogyat¢kossÀga ellen¢re cÁm¢-
hez m¢ltÂ VERSTAN-a, nem is szÂlva egy sor
mÀs magyar verstani tanulmÀnyrÂl, amelyek
legalÀbbis az Àltala id¢zett francia szerzûk¢vel
fel¢rnek. Szerencs¢re a nemcsak mennyis¢-
g¢ben imponÀlÂ magyar verstani szakiro-
dalom k¡l´nb´zû fokon tolerÀns szerzûinek
k´r¢ben szokÀs egy-egy n¢pszerü ´sszefogla-
lÀst a rivÀlis àverselm¢letekÊ kritikus ismerte-
t¢s¢vel zÀrni (Vargyas 1966:183ä237, Szepes
& Szerdahelyi 1988:137ä147).

SzÁnigaz, hogy àgeneratÁv verstanÊ egyelû-
re explicit ¢s kiel¢gÁtû formÀban nincs (talÀn
nem is lesz), tovÀbbÀ hogy a legk¡l´nb´zûbb
ilyen elm¢let felÀllÁtÀsÀt c¢lzÂ szerzûk gyak-
ran eg¢szen elt¢rû elk¢pzel¢seket vÀzoltak
f´l. Az azonban tÃlzÀs, hogy minden, a gene-
ratÁv nyelv¢szetre hivatkozÂ verstani munkÀt
egyenrangÃnak kellene minûsÁteni, mond-
vÀn, hogy valamennyi legfeljebb àf¢lmegol-
dÀsÊ. (JavÀra legyen mondva, HorvÀth sajÀt
1973-as müv¢bûl is egy àf¢lmegoldÀsokÊ cÁm-
ke alatt id¢z, 104. o.). ValÂszÁnü, hogy a Hal-
leäKeyser-f¢le verselm¢let viszonylagos sike-
r¢t legalÀbbis r¢szben Morris Halle tekint¢-
ly¢nek k´sz´nhette: û volt Jakobson elsû szÀ-
mÃ tanÁtvÀnya ¢s tÀrsszerzûje, Chomskynak
az M. I. T.-n fûn´ke ¢s szint¢n tÀrsszerzûje.
Ettûl f¡ggetlen¡l azonban ez a verselm¢let
valÂban szolgÀlt ÃjdonsÀgokkal, errûl a szak-
lexikonokban mÀr az 1970-es ¢vek k´zep¢n
szÂcikkek szÀmoltak be (Beaver 1974, Sz¢pe
1975). ögy tudom, szem¢ly szerint mind
Halle, mind Keyser m¢g az 1970-es ¢vek ele-
j¢n besz¡ntett¢k verstani munkÀssÀgukat,
visszat¢rtek a szükebben vett fonolÂgiÀhoz,

utolsÂ k´z´s müv¡k talÀn az 1973 jÃliusÀban
Cerisy-La-Salle-ban tartott kollokviumon
hangzott el (Halle & Keyser 1975).

Igaz ugyan, hogy Jakobson ¢s Lotz mord-
vin metrikÀja a k´zvetlen ´sszetevûk ÃjraÁrÀsi
szabÀlyait elûlegezi, ezek azonban ´nmaguk-
ban nem generatÁvak. HorvÀth a korai gene-
ratÁv fonolÂgiÀt kritizÀlva megemlÁti MÀrtonfi
Ferenc egy tanulmÀnyÀt (117. o.), ¢s abbÂl
Chomsky, Halle ¢s Keyser ellen d´ntûnek
szÀnt argumentumokat (MÀrtonfi 1980:204)
vesz Àt. MÀrtonfi cikk¢ben megtalÀlhatÂ
diÂh¢jban mind az ¡temhangsÃlyos (1980:
227ä231), mind az idûm¢rt¢kes versel¢s
(1980:234ä240) àgeneratÁvÊ (= a k´zvetlen
´sszetevûket ÃjraÁrÂ) metrikÀja, sût a Balas-
si-versszak szabÀlyai is (1980:231ä234). A
generatÁv grammatikÀban az ÃjraÁrÂ (vagy Ãj-
raÁrÀsi) szabÀly (rewriting rule) egy szimbÂlu-
mot mÀs elemekkel helyettesÁt, prototÁpusa a
àS →  NP + VPÊ, ami azt jelenti, hogy egy
mondatot egy fûn¢vi csoporttal ¢s egy igei
csoporttal lehet helyettesÁteni. NyilvÀnvalÂ,
hogy ilyen ¢s hasonlÂ tÁpusÃ szabÀlyokkal
(p¢ldÀul Ãgynevezett redundanciaszabÀlyok-
kal) a verstan eg¢sze k´nnyen formalizÀlha-
tÂ, p¢ldÀul àD →  H + PÊ, azaz a disztichon
egy hexameterbûl ¢s egy pentameterbûl Àll
(MÀrtonfi 1980:236). A szigorÃ formalizmus
ellen¢re azonban se Jakobson ¢s Lotz mord-
vin metrikÀja, se MÀrtonfi vÀzlata egy sze-
mernyivel se generatÁvabb Halle ¢s Keyser
verselm¢let¢n¢l.

Ha Halle ¢s Keyser nem mondtak is ki
d´ntû vÀlaszokat, fontos k¢rd¢seket feltettek.
TalÀn a legfontosabb ezek k´z¡l az, hogy mi-
lyen term¢szetü az a k¢pess¢g, amellyel met-
rikusnak ä metrikailag jÂl formÀltnak ä mi-
nûsÁt¡nk sz´vegegys¢geket (Halle & Keyser
1974:371). Az ilyen ¢rtelemben vett àmetri-
kalitÀsÊ fogalmÀhoz nyilvÀnvalÂan a genera-
tÁv nyelv¢szet àgrammatikalitÀsÊ fogalma (pl.
Sz¢pe 1969:5ä7) szolgÀltatta az analÂgiÀt. Egy
megnyilatkozÀs akkor grammatikus (vagy
grammatikÀlis), ha az adott nyelv szabÀlyai-
nak megfelel, ha e nyelvet anyanyelvk¢nt be-
sz¢lûk jÂl megformÀltnak minûsÁtik. így a
grammatikÀlis minûsÁt¢s a nyelvhelyess¢g
szellem¢ben ¢rt¢kÁt¢letet tartalmazhat arrÂl,
hogy mit kell vagy lehet elfogadhatÂnak te-
kinteni. A deskriptÁv (strukturalista), majd a
generatÁv nyelv¢szek legalÀbbis egy r¢sz¢nek
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k´r¢ben a sajÀt egy¢ni intuÁciÂkra valÂ ha-
gyatkozÀs helyett Ãjabban tesztekkel szokÀs
megÀllapÁtani a valÂsÀgos nyelvhasznÀlat t¢-
nyeit. Ilyen ¢rtelemben ä a generatÁv nyelv¢-
szettel egy¢bk¢nt valÂszÁnüleg nem k¡l´n´-
sebben rokonszenvezû ä Szerdahelyi IstvÀn a
àleggeneratÁvabbÊ hazai vers¢sz, û ugyanis
tesztekkel vizsgÀlta a metrikalitÀst ¢s egyben
a vers¢rz¢ket (1987:44ä57).

Halle ¢s Keyser n¢hÀny mintafeladatot
dolgoztak csak ki, ezek k´z¡l a gyermekver-
sek (nursery rhymes) mellett (pl. Halle
1970:66ä67, Halle & Keyser 1975:121ä127,
Gu¢ron 1975:142ä149) a jambikus pentame-
ter elemz¢se (p¢ldÀul Halle 1970:70ä75,
Halle & Keyser 1974) vÀlt hÁress¢. Az angol
verstanok r¢gi hÀlÀs t¢mÀja annak megvÀla-
szolÀsa, hogy a hangsÃlyvÀltÂ, ideÀlisan ´t
jambusbÂl ÀllÂ jambikus pentameterben az
elsû lÀb mi¢rt oly gyakran trocheus. Ezt ¢s a
hasonlÂ licenciÀkat Halle ¢s Keyser ä nem
mindenki szÀmÀra meggyûzû mÂdon (pl.
Szepes & Szerdahelyi 1981:251, 457) ä a lÀb
egys¢g¢t elvetve (1974:375), a szomsz¢dos
szÂtagok egymÀshoz viszonyÁtott hangsÃlyÀ-
val, a szÂtaghelyek egymÀshoz is viszonyÁtva
hangsÃlyos vagy hangsÃlytalan voltÀval igye-
keztek magyarÀzni (1974:376). Megk´zelÁt¢-
s¡k v¢gsû soron k´zel Àll Otto Jespersen¢hez,
aki hangsÃlyfokozatok felt¢telez¢s¢vel prÂ-
bÀlta magyarÀzni ugyanezeket a jelens¢geket
(1933). A Halle ¢s Keyser Àltal k¢pviselt re-
latÁv hangsÃlyossÀg a magyar szakirodalom-
ban is megjelent (Ker¢k 1974), a mÀr jelen
levû hangsÃlyfokozatok mell¢. A àk¢ttagÃ op-
pozÁciÂÊ emlÁtett ¢s alighanem univerzÀlisan
minden versre ¢rv¢nyes elv¢vel ´sszeegyez-
tethetetlen mÂdon Szab¢di (1969), majd Ke-
r¢k (1974) ¢s Kecsk¢s (1981, 1984) is fontos
szerepet szÀnt k¡l´nb´zû hangsÃlyfokozatok-
nak a magyar vers n¢mely alapvetû ritmus-
t¢nyezûj¢nek magyarÀzatakor, Szuromi Lajos
pedig a szimultÀn vers tÀrgyalÀsÀnÀl hang-
sÃly- ¢s idûtartam-fokozatokat egyarÀnt hasz-
nÀl (1990:20ä21, 29ä33).

HorvÀth k´nyv¢ben v¢gig elûszeretettel
hivatkozik azon kezdem¢nyez¢sekre, melyek
szerint àa versel¢s szintaktikai alapjait kell vizs-
gÀlniÊ (54. o.). így annak a tradÁciÂnak a foly-
tatÂja, amelyet nÀlunk Arany JÀnostÂl Szab¢-
di LÀszlÂig ÀltalÀban a tagolÂ vers hÁvei k¢p-
viseltek, ¢s ami szerint a vers ritmusÀt leg-

alÀbbis v¢gsû soron valamif¢le àgondolatrit-
musÊ, à¢rtelmiÊ vagy àlogikaiÊ hangsÃly adja.
Arany JÀnos verstani n¢zeteivel HorvÀth is
(64ä88. o.), Ãjabban Kecsk¢s is (1991:215ä
240) behatÂan foglalkozott. Legmaradan-
dÂbb metrikai hozzÀszÂlÀsa azonban aligha-
nem csak a magyar rÁmrûl szÂl, ezt az egyi-
k¡k Àltal sem emlÁtett Sz¢pe Gy´rgy (1969)
fogalmazta Àt az akkori generatÁv fonolÂ-
giÀra.

A versek metrikai megformÀltsÀgÀra vo-
natkozÂ szabÀlyok megkeres¢se az esetlege-
sen adÂdÂ szeml¢letbeli alternatÁvÀktÂl f¡g-
getlen¡l, egy adott, jÂl kidolgozott àversel-
m¢letÊ szellem¢ben tudomÀnyos rutinfel-
adat. HorvÀth egy eg¢sz szakmÀnak tartÀst
kÁnÀlva teszi fel a k´ltûi k¢rd¢st ä kÀr, hogy
zÀrÂjelben ä: àa verseket l¢trehozÂ szabÀlyok fel-
ismer¢se ¢s r´gzÁt¢se vajon nem k´ltûi tev¢keny-
s¢g-e?Ê (199. o.). Metrikai n¢zetei azonban
strukturalista ¢s generatÁv mÃltjÀhoz m¢ltat-
lanul kuszÀk. Szükebb szakter¡let¢t, a XVI.
szÀzadi magyar verset illetûen elûbb Lotz JÀ-
nost k´vetve a szÂtagszÀmlÀlÂ minûsÁt¢ssel
kac¢rkodik: àidegen nyelvü, fûleg k´z¢pkori latin
k´ltem¢nyek hatÀsÀra a magyar k´lt¢szetben igen
korÀn kialakult a szÂtagszÀmlÀlÀs metrikai mintÀ-
ja, ¢s mÀr a XVI. szÀzadi versanyagnak is nagyobb
r¢sz¢t eszerint kell ¢rtelmezn¡nkÊ (148. o.). Az,
hogy a magyar vers szÂtagszÀmlÀlÂ, aligha-
nem a HorvÀth Àltal is gyakran ¢s nosztalgi-
Àval emlegetett stockholmi JakobsonäLotzä
Steinitz ´sszej´veteleken dûlhetett el (Hor-
vÀth 1982:192, itt 50. ¢s 83. o.), hiszen Ja-
kobson ä a magyarhoz hasonlÂan ¡temhang-
sÃlyos ä cseh verset mÀr korÀbban szÂtag-
szÀmlÀlÂnak minûsÁtette (1923).

Valamelyest ments¢g¡l szolgÀlhat, hogy a
àvalÂban immanensÊ, azaz a harmadik mÂd-
szerrûl ä amit Ágy àverselm¢letnekÊ nevezni
v¢gk¢pp tÃlzÀs ä el¢g lehangolÂ k¢pet fest
maga a szerzû is: àa kutatÂ eg¢szen szem¢lytele-
n¡l ä akÀr Àltala ismeretlen nyelvü, de minden-
esetre jÂl leltÀrba foglalt irodalmi anyagon ä dol-
gozikÊ (194. o.). A baj az, hogy HorvÀth ¢p-
pen ebben az agnosztikus, leltÀrozÂ korsza-
kÀban kezdett rÀt¢rni metrikai k¢rd¢sekre is
ä az elûzûben kellett volna. Az Ágy definiÀlt
t´k¢letes immanencia ugyanis szÀmos vesz¢ly
forrÀsa. A nyelvismeret hiÀnya p¢ldÀul m¢g
a versek szÂtagszÀmÀnak megÀllapÁtÀsÀnÀl is
eltÀjolhat ä Ágy egyes nyelvekben a szÂtagcsÃ-
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csot k¢pezû mÀssalhangzÂk eset¢ben. Aki
nem ismeri a szÂtaghanglejt¢st, annak a teljes
szÂtaghanglejt¢ses versel¢s legfeljebb szÂtag-
szÀmlÀlÂ. Ily mÂdon a magyar hangsÃlyos
vers is ä annak szÀmÀra, aki nem ismeri a ma-
gyar hangsÃlyt ä szint¢n legfeljebb szÂtag-
szÀmlÀlÂ. (Az igazsÀg kedv¢¢rt hozzÀ kell ten-
ni, hogy Jakobson ¢s Lotz t´k¢letesen ismer-
te a cseh ¢s a magyar hangsÃlyt.)

HorvÀth k´vetkezû ä a harminc oldallal
azelûttit revideÀlÂ, k´zel az ´sszes szÂba j´-
hetû lehetûs¢get egybesürÁtû ä metrikai ÀllÀs-
foglalÀsa Ágy szÂl: àA magyar nemzeti versidomot
[...] olyan nagyobb egys¢gek (f¢lsorok) rendszer¢nek
lÀtjuk, amelyeket el´l hangsÃly, hÀtul lassulÀs ha-
tÀrol, a benn¡k foglalt szÂtagok szÀma pedig ¢pp
a XVI. szÀzadban vÀlik egyre meghatÀrozottabbÀ.
Ez a bonyolult ä r¢szben hangsÃly, r¢szben valami
(nem antik) idûm¢rt¢k Àltal segÁtett ä szÂtagszÀm-
lÀlÀs tehÀt viszonylag k¢sei fejlem¢ny. KorÀbban
teljes lehetett a k´tetlenebb szÂtagszÀmÃ ¡temek, a
GÀbor IgnÀctÂl [...], N¢meth LÀszlÂtÂl [...], Var-
gyas LajostÂl [...] ¢s mÀsoktÂl oly eredm¢nyesen ta-
nulmÀnyozott tagolÂ vers uralma.Ê (178. o.) Az
id¢zett passzusokbÂl nem der¡l ki, hogy àko-
rÀnÊ (148. o.) vagy àk¢sûnÊ (178. o.) alakult-e
ki a magyar versben a szÂtagszÀmlÀlÀs. N¢-
hÀny tovÀbbi homÀlyban hagyott megÀllapÁ-
tÀst (p¢ldÀul mik¢ppen hatÀrol hÀtul a lassu-
lÀs?, milyen a nem antik idûm¢rt¢k?) leszÀ-
mÁtva, a fenti jellemz¢s egy f¢lre¢rt¢st is tar-
talmaz. GÀbor IgnÀc szÂhangsÃlyon alapulÂ
hangsÃlyszÀmlÀlÂnak lÀtta a r¢gi magyar ver-
set, N¢meth ¢s Vargyas viszont szÂlamhang-
sÃlyon alapulÂ tagolÂ verset lÀtott benne ä a
kettû nem azonos.

Nem egy¢rtelmü az sem, hogy a tagolÂ
vers a magyar nemzeti versidom fejlûd¢s¢-
nek csak a legkorÀbbi (¢s legk¢sûbbi) stÀdiu-
mÀt jelenti. Egyes megfogalmazÂi szerint ez
a magyar vers egyed¡l helyes szeml¢lete:
ugyanazt a verset lehet ¡temhangsÃlyosnak,
tagolÂnak ¢s szÂtagszÀmlÀlÂnak is minûsÁteni
(p¢ldÀul Szerdahelyi 1987:203ä206). Hor-
vÀth mellett, hozzÀ hasonlÂ mÂdon akadtak
(p¢ldÀul GÀldi) ¢s akadnak (p¢ldÀul Kecsk¢s)
kompromisszumokra hajlÂ vers¢szek, akik
szerint a magyar vers fejlûd¢se hol ilyen, hol
olyan szeml¢letnek kedvez, egy-egy korszak-
ra inkÀbb ez vagy inkÀbb az az elm¢let illik.
A versidom vÀltoz¢konysÀga azonban tagad-
hatatlan. Nemr¢g az ¡temhangsÃlyos verse-
l¢s k¢rlelhetetlen hÁve, Szerdahelyi nyilatko-

zott Ãgy, àhogy a magyar k´lt¢szet XVIäXVII.
szÀzadi fejlûd¢s¢ben volt egy igen jelentûs vonulat,
amelyik versel¢s¡nket a hangsÃlyvÀltÂ forma fel¢
k´zelÁtetteÊ (1987:91).

HorvÀth id¢zett jellemz¢seinek megfelelû-
je Szuromi Lajos Ãj k´nyv¢nek a szimultÀn
versel¢s tÀrgyalÀsÀt bevezetû bekezd¢se: àA
magyar nyelvü versel¢s eredeti ritmikai-metrikai al-
kata ¢lhangsÃlyos nyelv¡nk term¢szet¢nek megfele-
lûen ¡temezû. A magyar nyelvü mük´lt¢szet elûtti
idûkben alakult ki, mind legkorÀbbi k´lt¢szet¡nk-
nek, mind pedig a honfoglalÀst k´vetû ¢vszÀzadok-
ban permanens n¢pk´lt¢szet¡nknek meghatÀrozÂ
jellemzûje. K¢ts¢gtelen, hogy ezen ¡temezû eredeti
magyar metrikÀnak is sajÀt fejlûd¢st´rt¢nete van,
ennek szakaszait azonban minden idûben az ¢l-
hangsÃlyos nyelv sajÀtossÀgai hatÀrozzÀk meg.
Mük´lt¢szet¡nk a honfoglalÀs utÀn, a latin nyelvü
kereszt¢ny kulturÀlis k´z´ss¢gben jelenik meg ä a
versel¢s tekintet¢ben tehÀt kezdettûl kettûs hatÀst
tür: egyr¢szt az eredeti ¡temezû versel¢s nemzeti-
nyelvi hagyomÀnya, mÀsr¢szt az antik g´r´g idû-
m¢rt¢kes versel¢s latin nyelvü honosÁtÀsa hat reÀ.
Az idûm¢rt¢kes versel¢s magyar nyelvi adaptÀciÂja
maga is korrÂl korra t´rt¢neti fejlûd¢s r¢szese, nyel-
v¡nk kedvezû adottsÀgai magyarÀzzÀk, hogy a k¢t
versel¢si mÂd a fejlûd¢s-vÀltozÀs hullÀmzÀsÀban is
karakterisztikusan megmaradt, mÀigÊ (1990:7).
Szuromi ¡temezû versel¢se nagyjÀbÂl megfe-
lel annak, amit Szerdahelyi ¡temhangsÃlyos-
nak nevez, ÀltalÀban azonban verstani n¢ze-
tei Kecsk¢s¢hez Àllnak k´zelebb, s a szÂlam-
hangsÃly ritmuselv¢tûl, a tagolÂ verstûl sem
hatÀrolÂdik el (1990:38ä40).

A fenti kritikus megjegyz¢sektûl, sz¢ljegy-
zetektûl ¢s ´sszevet¢sektûl f¡ggetlen¡l A
VERS cÁmü k´nyv izgalmas olvasmÀny lehet ä
legalÀbbis azoknak, akik illûen fel vannak
szerelve hÀtt¢rismeretekkel. TucatjÀval talÀl-
hatÂk benne ä igaz, vÀltozÂ ig¢nyess¢ggel ki-
fejtve ä olyan szeml¢letbeli ÃjdonsÀgok, ame-
lyek eddig hiÀnyoztak a magyar verstanok-
bÂl. N¢hÀny metrikai probl¢mÀra azonban a
szerzû figyelm¢t is ¢rdemes felhÁvni, hiszen ä
ha a homÀlyos utalÀsokbÂl (149ä150., 197ä
198. o.) helyesen k´vetkeztetek ä û a vilÀg
verseit ´sszegyüjtû CORPUS POETICARUM ma-
gyar metrikai repertÂriumÀnak gondozÂja,
¢s ä legalÀbbis e k´nyv¢ben kifejtett ä metri-
kai n¢zetei (àelm¢leteiÊ, àtanaiÊ) n¢mik¢pp
hiÀnyosak, homÀlyosak.

A filolÂgiÀra lÀtnivalÂan k¢nyes szerzû
k´nyv¢nek n¢vmutatÂjÀbÂl kimaradt a met-



Figyelû ã 457

rikÀban is otthonos egykori generatÁv sze-
mantikus ä nevezz¡k keresztnevein is ä John
Robert Ross neve (125. o.). V¢gezet¡l k¢t
megjegyz¢s a bibliogrÀfiÀrÂl. A 214. ¢s 219.
k´z´tt az oldalak ä legalÀbbis az Àltalam el¢rt
p¢ldÀnyokban ä alaposan ´sszekeveredtek.
Ha pedig valaki valamilyen okbÂl a cÁmlapot
elveszten¢, a k´nyv szerzûj¢t illetûen ne le-
gyen k¢ts¢ge: û szerepel legt´bb t¢tellel a
bibliogrÀfiÀban.

*

A fenti sorok megÁrÀsa Âta az itt recenzeÀlt
fejlûd¢sreg¢ny Ãjabb ÀllomÀsÀhoz ¢rkezett:
r¢szben a szerzû Ág¢ret¢nek (7. o.) megfele-
lûen, kiss¢ r´vidÁtett vÀltozatban ism¢t meg-
jelent (HorvÀth 1992). °ppen a k´lt¢szettan-
bÂl tudjuk, hogy az ism¢tl¢s k¡l´n´s nyoma-
t¢kot adhat a mondanivalÂnak, igaz, minû-
s¡lhet stÁlushibÀnak is. A mü ilyen r´vid idûn
(f¢l ¢ven) bel¡l k¢tszeri megjelen¢se rendkÁ-
v¡li jelentûs¢g¢t vagy kelendûs¢g¢t jelzi,
mÀsr¢szt pedig mÀr-mÀr a v¢glegess¢g nyo-
mat¢kÀt hordozza, mivel az 1991-es vÀltozat-
hoz k¢pest az 1992-esben csak jelent¢ktelen
vÀltoztatÀsokat eszk´z´lt a szerzû. P¢ldÀul
megvÀltoztatta a cÁmet, elhagyott egy vers-
tant´rt¢neti (50ä88. o.) ¢s egy metrikai (152ä
187. o.) fejezetet, a k´sz´netnyilvÀnÁtÀsokbÂl
elmaradt egy-k¢t koll¢ga neve, egy bizonyos
Ju. A. Schreider Ãjra Srejderk¢nt szerepel. A
fentebbiek n¢mileg mÂdosÁtott elism¢tl¢se
helyett, v¢lem¢nyem fenntartva annyit je-
gyezn¢k csak meg, hogy az 1992-es k´tet
n¢vmutatÂjÀbÂl is kimaradt az ebben mÀr
t´bbsz´r emlÁtett J. R. Ross neve (94., 224.
o.) ä ezt a k¢sûbbi kiadÀsok rem¢lhetûleg
majd korrigÀljÀk.
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A HOTELKONYHçN

George Orwell: Down and Out in Paris and
London
(Az ¢let perem¢n PÀrizsban ¢s Londonban)
Penguin Books, 1989 (1933). 215 oldal

1

Orwell elsû müv¢nek cÁm¢t k¢tf¢le fordÁtÀs-
ban ismerheti meg a magyar olvasÂ. A V ILçG-

IRODALMI LEXIKON szÂcikke PçRIZS °S LON-

DON CSAVARGñI, Raymond Williams Orwell-
k´nyve LENT °S KINT PçRIZSBAN °S LONDON-

BAN cÁmmel emlÁti. A harmadik cÁmjavaslat a
recenzenstûl szÀrmazik, aki A. S. Hornby ¢r-

telmezû k¢ziszÂtÀrÀt fellapozva el¢gedetlen
volt az elsû kettûvel. A àdown and outÊ kifeje-
z¢s ugyanis Àtvitt ¢rtelemben hasznÀlva azt
jelenti, hogy valaki a metaforikusan ¢rtelme-
zett ¢letringben a padlÂra ker¡lt, munkan¢l-
k¡liv¢ vÀlt, p¢nz n¢lk¡l tengûdik. Ez¢rt sze-
rencs¢sebb talÀn AZ °LET PEREM°N PçRIZSBAN

°S LONDONBAN magyarÁtÀs.
Igen, az ¢let pereme. Orwell k´nyve k¡-

l´n´sen aktuÀlis olvasmÀny mostanÀban, az
ÀltalÀnos tÀrsadalmi ¢s gazdasÀgi elbizonyta-
lanodÀs, a rombolÂ politikai eszm¢k Ãjra-
megjelen¢se idej¢n, amikor egyre t´bb lÀtha-
tÂ jel¢t ¢rz¢kelj¡k a szeg¢nys¢gnek, a testi,
szellemi ¢s egzisztenciÀlis lepusztulÀsnak.
Lelkiismeret¡nk rossz; a kev¢sb¢ agresszÁv
koldusok mellett adakozÀs n¢lk¡l elsurra-
nunk, s zavartan n¢z¡nk mÀsfel¢, ha reggel
a hÀzunk el¢ kitett kukÀban rongyos Àrnyak
m¢g hasznosÁthatÂ anyagok utÀn kutatnak.
HovÀ n¢zz¡nk? Ismereteink ezen a t¢ren
gyatrÀk, gyakorlati ¢rz¢k¡nk csek¢ly. Sz¡ks¢-
g¡nk van egy megbÁzhatÂ Ãtikalauzra. A mü
annak bizonyul.

2

A DOWN AND OUT... is magÀn viseli a k¢t k¢-
sûbbi alapmü (çLLATFARM,  1984) jellegzetes-
s¢g¢t: a szuggesztivitÀst. KosztolÀnyi Árja,
hogy az igazÀn nagy reg¢nyekbûl nem em-
l¢kszik semmire, legfeljebb egy hangulatra.
Az 1984-ben leÁrt zsÁros tapintÀsÃ alumÁni-
umtÀlcÀt is ûrzik ¢rz¢keink, valahÀnyszor
magunk elûtt tolunk egyet egy ´nkiszolgÀlÂ
¢tteremben. ¹sszerendezz¡k arcvonÀsainkat
a munkahely¡nk´n, nehogy a gondolatrend-
ûrs¢g rajtakapjon. S az çLLATFARM àt¡nd¢r-
mes¢j¢nÊ megfagyott mosolyunk most is az
arcunkon ¡l. Ne vÀrjuk hÀt, hogy az ifjÃ Eric
Blair k´nnyed¢n szÂrakoztasson.

°let¢nek negyvenh¢t ¢ve alatt kev¢s derüs
pillanat jutott neki osztÀlyr¢sz¡l. Eg¢sz ¢lete
k¡zdelem az¢rt, hogy ÁrÂvÀ lehessen. Ez a so-
vÀny, szomorÃ f¢rfi 1947-ben Árt visszaeml¢-
kez¢seiben (WHY I WRITE) figyelmeztet ben-
n¡nket arra, hogy ´t-hat ¢ves korÀtÂl tudta,
ÁrÂ lesz, ÁrÂvÀ kell lennie. BÀr csalÀdja ´szt´-
k¢li a kem¢ny tanulÀsra, s szeretn¢k, ha Ox-
fordba vagy Cambridge-be nyerne ´szt´ndÁ-
jat, Eric Blair mÀshogy k´zelÁt az ¢lethez. ¹t
¢vet t´lt BurmÀban az Indiai Birodalmi
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Rendûrs¢gn¢l, megjÀrja a csavargÂ¢let m¢ly-
s¢geit PÀrizsban ¢s Londonban, k´zben Ár.
írÀsait olykor k¢tes szÁnvonalÃ folyÂiratoknÀl
helyezi el. àIrodalmi prÂbÀlkozÀsaim az elsû ¢vben
alig hoztak hÃsz fontotÊ ä eml¢kezik.

3

A DOWN AND OUT... 1930-ban keletkezett k¢z-
iratÀt k¢tszer utasÁtjÀk vissza (a Faber and Fa-
ber kiadÂnÀl maga T. S. Eliot), de mikor har-
madjÀra 1933-ban megjelenik, hÀromezer
p¢ldÀnyt adnak el belûle, ami figyelemre
m¢ltÂ egy ismeretlen, fiatal ÁrÂtÂl. TalÀn a
k´nyv sajÀtos t¢mÀja, nyers nyelvezete, ´n-
¢letrajzi jellege indÁtja arra a csalÀdja ¢rz¢-
kenys¢g¢t szem elûtt tartÂ Eric Blairt, hogy
Àlnevet vÀlasszon. EzentÃl George Orwell n¢-
ven publikÀl, csalÀdja legnagyobb meg-
k´nnyebb¡l¢s¢re.

A k´nyv müfajÀnak meghatÀrozÀsakor za-
varban van a recenzens. Az elsû n¢hÀny feje-
zetben az ´n¢letrajzi jelleg a meghatÀrozÂ, a
tovÀbbiakban az irodalmi szociogrÀfia a szÀ-
zad elsû ¢vtizedeiben k´zkeletüv¢ vÀlt mÂd-
szerei ker¡lnek elût¢rbe, s az utolsÂ fejeze-
tekben n¢hÀny laza csokorba füz´tt csavargÂ-
anekdotÀval bizonytalanÁt el benn¡nket a
szerzû a k´nyv müfaji hovatartozÀsÀt illetûen.
V¢gk¢pp ´sszezavarodunk, ha a 32. fejezet
szociolingvisztikai tanulmÀnyÀt olvassuk a
londoni csavargÂnyelvrûl, a 34. r¢sz szeg¢ny
BellÀrÂl szÂlÂ balladÀja pedig folklÂr.

A k´tetet let¢ve m¢gis egys¢ges k¢p alakul
ki benn¡nk, s ezt annak az erûs hatÀsnak k´-
sz´nheti BlairäOrwell, melyet a XVIII. szÀ-
zadi angol irodalom gyakorolt rÀ. Orwell
müvei ugyanis m¢lyen gy´kereznek a XVIII.
szÀzad angol felvilÀgosodÀsÀnak irodalmÀ-
ban. Az ¢let m¢lys¢geit megjÀrÂ, de a legne-
hezebb helyzetekbûl is gyûztesen kiker¡lû,
humor¢rz¢k¢t soha el nem veszÁtû csavargÂ
archetÁpusa kÁs¢rt a k´nyv lapjain. Orwell
utaztat, mint a klasszikus pikareszk. Az ÁrÂ
k¢sûbbi alapmüvei k´z¡l az çLLATFARM sem
k¢pzelhetû el Swift GULLIVER-¢nek szellemi
elûzm¢nye n¢lk¡l, s tudjuk, a csavargÂ- ¢s
utazÂreg¢nyek legjobbjait is angol ÁrÂk ÁrtÀk
Henry Fieldingtûl Defoe-ig. HiÀba eml¢kszik
Andrew Gow, az etoni tanÀr az egyik leglus-

tÀbb diÀkk¢nt Eric Blairre, az ¢letmü lapjain
igenis ¢rzik az etoni ¢vek alatt olvasott Swift,
Defoe, Sterne ¢s mÀs klasszikusok hatÀsa.

4

Az ÁrÂ harmincnyolc fejezetben kalauzol ben-
n¡nket a pÀrizsi poloskÀs szÀllodaszobÀtÂl
svÀbbogaras hotelkonyhÀkon kereszt¡l a lon-
doni csavargÂmenhelyekig. Nem ´lt ÀlruhÀt,
hogy elvegy¡lj´n az elûre kiszemelt k´zeg-
ben. Az ¢let hozza Ágy. ý a csavargÂ, û a sze-
g¢ny ´rd´g, akinek szÀmÀra konyhai minde-
nesnek lenni az ¢hez¢s hÂnapjai utÀn maga
a beteljes¡l¢s. Igaz, a k´nyv nyers, a kompo-
zÁciÂ esetleges. De elemi erûvel t´r fel belûle
a k¢sûbbi Orwell mÀr emlÁtett ÁrÂi er¢nye, a
szuggesztivitÀs. °rz¢kenyebb lelk¡letü olva-
sÂk nehezen tudnak ¢tteremben ¢tkezni a
k´nyv olvasÀsa utÀn. Az atmoszf¢ra megh´k-
kentûen ¢rz¢ki. SalÀtaleveleken csÃszkÀlunk,
izzadsÀgszag csap az orrunkba, forrÂ gûz
¢geti le az ujjunkrÂl a bûrt, s a v¢g¢n leros-
kadunk a konyha egyetlen pihenûhely¢re, a
szem¢ttÀrolÂ tetej¢re. A forrÂ konyhai pokol-
ban OrwelläVergiliusunk Ãgy kalauzol, hogy
azonosulnunk kell vele, a fûhûssel. Az elûszÂ-
ban van egy olyan megjegyz¢s, hogy az elsû
müvek kezdeti fogyat¢kossÀgai ellen¢re so-
kan tartjÀk legkedvesebb Orwell-müv¡kk¢nt
szÀmon ezt a k´nyvet. Pedig nem kellemes,
nem szÂrakoztatÂ, csak igaz. Megtudjuk be-
lûle, hogy m¢g a konyha m¢lys¢ges m¢lyen
elhelyezkedû tÀrsadalma is r¢tegzett. Legfe-
l¡l helyezkednek el a szakÀcsok, alattuk a
pinc¢rek s legalul a konyhai mindenesek,
mosogatÂk, Orwell sorstÀrsai. A szakÀcsok
az¢rt helyezik magukat a konyhai hierarchia
csÃcsÀra, mert nem szolgÀnak, hanem szak-
munkÀsnak tekintik magukat, s tisztÀban
vannak munkÀjuk n¢lk¡l´zhetetlens¢g¢vel.
Egy jÂ ¢tterem karakter¢t ma is a jÂ szakÀcs
adja. Az ÁrÂ a pinc¢reket ÀbrÀzolja a legkeve-
sebb egy¡tt¢rz¢ssel. BÀr munkÀjuk nem kÁ-
vÀn k¡l´n´sebb szak¢rtelmet, m¢gis len¢zik
a konyha pÀriÀit, mert tev¢kenys¢g¡k l¢nye-
ge, a szolgasÀg erk´lcsileg megrontotta ûket.
Mindig a gazdag emberek asztalÀnÀl Àllnak,
hallgatjÀk a besz¢lget¢s¡ket, ellesik megnyil-
vÀnulÀsaikat. Szerep¡k a sznob¢, hasonulni
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szeretn¢nek hozzÀjuk, legalÀbb k¡lsûs¢gek-
ben. Ez az emberi attitüd v¢gtelen¡l megalÀ-
zÂ ¢s szÀnalmas, de minden tÀrsadalmi k´-
zegben ismerûs.

Orwell megismertet benn¡nket a hotel-
konyhÀn v¢gzett munka sajÀtos term¢-
szet¢vel. Ez a fizikai munka csak kev¢ss¢ szer-
vezhetû, racionalizÀlhatÂ. FÀrasztÂ, megerûl-
tetû csÃcsokban lehet csak v¢gezni, mert a
vend¢g nem a reggel kis¡t´tt hÃst akarja az
asztalÀn lÀtni, hanem a frisset. A napi tizen´t
Ârai ûr¡lt kapkodÀs, rohangÀlÀs, veszeked¢s
pokla utÀn az egyetlen hely, ahovÀ a modern
vilÀg rabszolgÀja kÁvÀnkozik, a bisztrÂ. Ez a
munka csak olyan kiv¢teleknek engedi meg
a gondolkodÀs luxusÀt, mint maga az ÁrÂ. PÀ-
rizsi kocsmajelenetei az Àltala nem ismert, de
vele megd´bbentûen rokon gondolkodÀsÃ
kortÀrs, JÂzsef Attila soraira eml¢keztetnek.
àRomlott f¢nyt hÀny a kocsma szÀja, / tÂcsÀt okÀdik
ablaka...Ê (KºLVçROSI °J, 1931.)

A XVIII. szÀzad elej¢n keletkezett angol
reg¢nyek csavargÂit Anglia kapitalizÀlÂdÀsa
üzi az orszÀgutakra. Ez a fejlûd¢s, a klasszi-
kus kapitalizmus kialakulÀsÀnak Àra. Ezek a
hûs´k elindulnak vid¢krûl, s r¢vbe ¢rnek a
vÀrosban. Szem¢lyis¢g¡k fejlûd¢se a cselek-
m¢ny sorÀn vitathatatlan, az ¢let legsz¢lsûs¢-
gesebb helyzeteiben is k¢pesek megkapasz-
kodni (pl. hajÂt´r¢s), hibÀt er¢nny¢ vÀltoztat-
ni (MOLL FLANDERS). K¢ts¢gtelen, a modern
polgÀri individuum diadala ez. A harmincas
¢vek gazdasÀgi vÀlsÀga is az orszÀgÃtra üzi az
embereket ä napjaink n¢pvÀndorlÀsairÂl mÀr
nem is besz¢lve. Eric Blair is k´nnyebb ¢letet
rem¢l az olcsÂbb PÀrizsban. A harmincas
¢vek PÀrizsÀnak tÀrsadalma etnikai szem-
pontbÂl hihetetlen¡l tarka. Boris, az ÁrÂ ba-
rÀtja ä vagy inkÀbb bajtÀrsa ä orosz, az egyik
pinc¢r olasz, a konyha kiszolgÀlÂ szem¢lyzete
pedig eg¢sz EurÂpÀbÂl sereglett ´ssze. K¢t
magyar szÀrmazÀsÃ alkalmazott is felbukkan
a k´nyv lapjain ä az egyik t´rt¢netesen erd¢-
lyi ä, de jellem¡k ÀbrÀzolÀsa nem dagasztja
nemzeti b¡szkes¢g¡nket. A k¢t àmagyarÊ lus-
ta, faragatlan fickÂ, rÀadÀsul rendkÁv¡li mÂ-
don b¡szk¢k magyarsÀgukra (ismerûs), ez¢rt
Orwell lesÃjtÂ v¢lem¢nnyel van mindkettûrûl.

Ez az Ãtsz¢lre vetett tarka t´meg azonban,
szemben a XVIII. szÀzadi elûd´kkel, k¢pte-
len megkapaszkodni, felt´rekedni, ambÁciÂja
sincs erre. C¢lja a puszta l¢tfenntartÀs, sod-

rÂdÀs egyik ingyenkonyhÀtÂl a mÀsik ¢jjeli
mened¢khelyig. TanulsÀgos, hogy Orwell
nem idealizÀlja ezt a szerencs¢tlen, tÀrsada-
lom perem¢re sodrÂdott embert´meget, sem
a k´z´tt¡k uralkodÂ morÀlis viszonyokat.
CsavargÂi olykor meglopjÀk egymÀst az ¢jjeli
menhelyen, mÀskor visszafizetik a k´lcs´nka-
pott dohÀnyt az utcÀn ´sszegyüjt´tt csikkek-
kel. A tudÀst tisztelik. M¢g a menhely igaz-
gatÂja is tiszta t´r¡lk´zûvel ¢s kit¡ntet¢s-
szÀmba menû konyhai munkÀval adÂzik az
ÁrÂ volt etoni diÀksÀgÀnak. Van hely tehÀt,
ahol a diplomÀt ¢s a müvelts¢get ¢rt¢kelik,
ne cs¡ggedj¡nk.

T́ bb pompÀs karaktert vÀzol fel az ÁrÂ.
Paddy ¢s Bozo figurÀja is ezek k´z¢ tartozik.
Paddy Ár szÀrmazÀsÃ munkÀs, aki sz¢gyelli
magÀt, hogy csavargÂvÀ vÀlt.

Betartja ennek a l¢tnek a szabÀlyait, oly-
kor alkalmi munkÀt v¢gez, megosztja Orwell-
lel minden¢t. BarÀtja, Bozo jÀrdafestû àmü-
v¢szÊ, valaha szobafestû volt PÀrizsban. Lezu-
hant a l¢trÀrÂl, ¢s megrokkant, azÂta gyako-
rolja a koldulÀsnak ezt a sajÀtos formÀjÀt. ý
az a csavargÂ, akiben nyoma sincs az ´nsaj-
nÀlatnak, f¢lelemnek, megbÀnÀsnak, sz¢-
gyennek. Tartja benne a lelket k´nyvkeres-
kedû apjÀtÂl felszedett müvelts¢ge, belsû de-
rüje, megb¢k¢l szomorÃ helyzet¢vel. Lejjebb
mÀr nem csÃszhat ä szilÀrdan kapaszkodik a
tÀrsadalom legalsÂ l¢pcsûfokÀn.

A k´nyv leg¡dÁtûbb, majdhogynem derüs
lapjai k´z¢ tartoznak az ¡dvhadsereg ingyen-
teÀit meg´r´kÁtû leÁrÀsok. Az Àlszent pr¢dikÀ-
ciÂ ¢s harmÂniumzene k´zben a csavargÂk
k¢nyelmetlen¡l feszengenek a templomban,
t¡relmetlen¡l vÀrjÀk a k¢t kar¢j margarinos
kenyeret ¢s a teÀt. A t¡relmetlens¢g durva-
sÀgba csap Àt, ez a csavargÂk el¢gt¢tele a
megalÀztatÀs¢rt, hogy ¢telt kell elfogadniuk
olyan emberektûl, akiknek fogalmuk sincs
helyzet¡k k¢ts¢gbeejtû m¢lys¢g¢rûl. Orwell
m¢lys¢gesen egyet¢rt a koldussal, aki nem
mond k´sz´netet az alamizsnÀ¢rt.

Izgalmas feladatot jelentene a fordÁtÂ szÀ-
mÀra a k´nyvet kieg¢szÁtû csavargÂszÂtÀr
´sszevet¢se a mai angol szlenggel.

Az ÁrÂ elhagyja Lower Binfield csavargÂ-
menhely¢t, megk´sz´ni a figyelm¡nket, s ki-
fejezi azon rem¢ny¢t, hogy legalÀbb annyira
¢lvezt¡k egyszerü t´rt¢net¢t, mintha egy Ãti-
rajzot olvastunk volna.
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A k´nyv, akÀr egy film, itt megszakad.
UtolsÂ mondata tünûd¢sre k¢sztet: àThat is a
beginning.Ê Ez csak a kezdet, hogy bÃcsÃt ve-
gy¡nk elûÁt¢leteinktûl. Gondoljunk rÀ, ha ko-
runk koldusait, otthontalanjait egy pÀlyaud-
var hullÀmpapÁr nyoszolyÀjÀn megpillantjuk.

UjvÀrosi Emese

 ERKEL FERENC: 
ZONGORAMþVEK

Kassai IstvÀn (zongora)
Zenei rendezû: Antal DÂra
Hangm¢rn´k: RadÀnyi Endre
Hungaroton, SLPD 31l322

A zenerajongÂ, a hivatÀsos muzsikus ¢s a ze-
nekritikus ä az emberi agy korlÀtozott befo-
gadÂk¢pess¢ge miatt ä folyamatosan szelek-
tÀl. A v¢gtelen ¢s szinte ÀtlÀthatatlan zeneiro-
dalombÂl kiemel bizonyos kompozÁciÂkat (s
az mÀr az egyes korok eszt¢tikai ¢rt¢kÁt¢let¢n
mÃlik, hogy valÂban az arra ¢rdemes remek-
müveket-e), amelyeket ÀllandÂan hallgat, jÀt-
szik, ¢rt¢kel ¢s elemez. A kivÀlasztott müvek
beker¡lnek a k´ztudatba, szerzûiket gyakran
tÃlbecs¡lik, a zenei ¢rt¢kek t´bbs¢ge (vagy
legalÀbbis jelentûs r¢sze) pedig marginalizÀ-
lÂdik vagy teljesen eltünik. A vÀlogatÀs szem-
pontjai term¢szetesen korrÂl korra vÀltoz-
nak, ezzel magyarÀzhatÂ az egyes zeneszer-
zûk megÁt¢l¢s¢nek ÀllandÂ ingadozÀsa, hul-
lÀmzÀsa is. Johann Sebastian Bach ¢letmüve
ä amely gyakorlatilag minden 1750 utÀn sz¡-
letett kompozÁciÂ k´z´s gy´kere ä 1829-ig az
ismeretlens¢g homÀlyÀban maradt, s csak a
MÀt¢-passiÂ Mendelssohn vez¢nyelte felÃjÁtÀ-
sa indÁtotta el a Bach-oeuvre felfedez¢s¢nek
hosszÃ ¢s gy´trelmes folyamatÀt. Haydn ¢s
Mozart a XIX. szÀzad szÀmÀra archaikus,
egyben megfejthetetlen ¢s ¢rtelmetlen vi-
lÀgot jelentett, Beethoven, Schubert vagy
Liszt zen¢j¢nek megÁt¢l¢se egy-egy ¢vtized
alatt is d´ntû m¢rt¢kben megvÀltozhatott, s
akkor m¢g nem is szÂltunk a XX. szÀzadi
zene hasonlÂ probl¢mÀirÂl, p¢ldÀul az An-

ton Webern k´r¡l kialakult mÀig is tartÂ vi-
tÀkrÂl.

Az emlÁtett ÀllandÂ ingadozÀs ¢s hullÀm-
zÀs azonban az esetek t´bbs¢g¢ben mÀra mÀr
meghozta azt a kiegyenlÁtûd¢st, amelynek k´-
vetkezt¢ben az egyes szerzûk ¢s müvek ¢rt¢-
k¡knek megfelelû helyre ker¡ltek a zenei
k´ztudatban.

L¢tezik viszont a szelekciÂnak egy mÀsik,
m¢g vesz¢lyesebb formÀja is: egyes zeneszer-
zûknek bizonyos müfajokkal t´rt¢nû azono-
sÁtÀsa, amely ¢rt¢kes kompozÁciÂk szÀzait ta-
szÁtja a perif¢riÀra. Az àoperaszerzûÊ Verdi E-

MOLL VONñSN°GYES-e, a àszimfÂnia ¢s a vo-
nÂsn¢gyes nagymestereÊ, Joseph Haydn 32
Fl´tenuhrra (sajÀtos zen¢lûÂra-szerkezetre)
Árt darabja vagy barytontriÂi, Mozart szabad-
kûmüves ihlet¢sü müvei, Beethoven szÁnpadi
kÁs¢rûzen¢i, Liszt csellÂra ¢s zongorÀra vagy
harmÂniumra Árt kompozÁciÂi, mint szubjek-
tÁven vÀlogatott, kiragadott p¢ldÀk is talÀn
¢rz¢keltetik az ilyen szelekciÂ igazsÀgtalansÀ-
gÀt. HasonlÂ diszkriminÀciÂ sÃjtotta minded-
dig a magyar nemzeti zenei romantika meg-
teremtûje, Erkel Ferenc zongoramüveit is.

K¢ts¢gtelen t¢ny, hogy Erkel elsûsorban
operaszerzûk¢nt emelkedett ki, operÀinak
szerkezete, dramaturgiÀja mindmÀig vilÀgo-
san nyomon k´vethetû a magyar nyelvü ze-
n¢s szÁnpadi term¢s eg¢sz¢ben. Mindez azon-
ban nem jelenti azt, hogy az Erkel-¢letmü to-
vÀbbi r¢sze ä bele¢rtve a zongoramüveket is
ä ¢rt¢ktelen vagy k´z¢pszerü volna. TalÀn
nem k´ztudott, hogy Liszt 1839-es pest-bu-
dai bemutatkozÀsÀig Erkelt az orszÀg legki-
vÀlÂbb zongoramüv¢sz¢nek tekintett¢k. Ne-
v¢hez füzûdik szÂlistak¢nt Chopin E-MOLL

ZONGORAVERSENY-¢nek, kamaramuzsikusk¢nt
Beethoven KREUTZER-SZONçTç-jÀnak hazai
bemutatÂja, 1875ä87 k´z´tt pedig a Zene-
akad¢miÀn nemcsak igazgatÂk¢nt, hanem
zongoratanÀrk¢nt is mük´d´tt. E t¢nyek is-
meret¢ben cseppet sem meglepû, hogy kom-
ponistak¢nt is intenzÁven ¢rdeklûd´tt a zon-
goramüvek irÀnt, bÀr vitathatatlan, hogy a
mennyis¢gi szempontokat figyelembe v¢ve
Erkel zongoraoeuvre-je nem szignifikÀns.

A Hungaroton kiadÀsÀban megjelent
hanglemez ä megÁt¢l¢sem szerint helyesen ä
hatÀrozottan elk¡l´nÁti Erkel eredeti zongo-
ramüveit ¢s sajÀt operÀibÂl szÀrmazÂ Àtirata-
it. Az eredeti kompozÁciÂk k´z¡l Kassai Ist-
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vÀn lemez¢n az 1840-ben komponÀlt EL°GIA

°S CAPRICCIO, a K°T ALBUMLAP, valamint a
BEVEZET°S °S VçLTOZATOK szerepel.

Az EL°GIA °S CAPRICCIO H. W. Ernst cseh
hegedümüv¢sszel hozhatÂ k´zvetlen ´ssze-
f¡gg¢sbe, aki 1840-ben l¢pett fel Pesten. Az
Adagio melancolico ed appassionato karakter-
megjel´l¢ssel ellÀtott el¢gia ugyanis Ernst
egyik Chopin stÁlusÀt k´vetû kompozÁciÂjÀ-
nak parafrÀzisa. A hangv¢tel¢t, dallamformÀ-
lÀsÀt tekintve leginkÀbb nokt¡rnre eml¢kez-
tetû müvet Kassai minden erûltetetts¢g, mes-
terk¢lts¢g n¢lk¡l, a Chopin-utÀnzatok elû-
adÀsakor gyakran ki¡tk´zû term¢szetellenes
¢s stÁlustalan agogikÀkat teljesen mellûzve,
meghatÂan ¢s expresszÁven szÂlaltatja meg. A
CARNEVAL VON VENEDIG alcÁmet viselû cap-
riccio ä amely egy Ernst Àltal jÀtszott velencei
dallamra Árt kilenc karaktervariÀciÂ ä a csil-
logÂ virtuozitÀs, a fel-felbukkanÂ humoros
elemek mellett ä elsûsorban ritmikÀjÀban ä
n¢hÀny magyaros motÁvumot is felszÁnre hoz.
Kassai technikailag t´k¢letesen uralja hang-
szer¢t, hatÀsosan ¢l a dinamikai kontrasztok
adta lehetûs¢gekkel, elûadÀsa azonban m¢g-
sem meggyûzû, mert az egyes variÀciÂtÁpusok
tÃlzottan didaktikus bemutatÀsÀval a sorozat
organikus egys¢g¢t megbontja, a müvet àtÃl-
magyarÀzzaÊ.

A nagyszabÀsÃ, sajÀt korÀban kifejezetten
n¢pszerü EL°GIA °S CAPRICCIO-val szemben a
K°T ALBUMLAP ä mint LegÀny Dezsû Árja ä
àcsupÀn eml¢kez¢s jellegü k¢ziratÊ. Az elsût Erkel
1882-ben egy Liszttel k´z´s tanÁtvÀnyÀnak
dedikÀlta, a mÀsodikat 1839-ben ajÀnlÀs n¢l-
k¡l komponÀlta. A k¢t zenei pillanatfelv¢tel
(idûtartamuk egy¡ttesen sem ¢ri el a mÀsf¢l
percet) interpretÀlÀsa igazi kihÁvÀst jelenthe-
tett az elûadÂ szÀmÀra, hiszen az adott kom-
pozÁciÂ belsû mondanivalÂjÀt a miniatürfor-
ma keretei-korlÀtai k´z´tt, a l¢nyegi pontok-
ra rÀtapintva visszaadni a legnehezebb müv¢-
szi feladatok egyike. Kassai IstvÀn ¢rz¢keny-
s¢ge, tehets¢ge, elk´telezetts¢ge m¢gis ¢ppen
e mÀsf¢l percben ¢rv¢nyes¡l leginkÀbb.

A Bartay Endre CSEL cÁmü operÀjÀnak t¢-
mÀira Árt BEVEZET°S °S VçLTOZATOK l¢nyege-
sen k´nnyebben elûadhatÂ ¢s befogadhatÂ
kompozÁciÂ, amelyben az elsû magyar vÁg-
opera populÀris t¢mÀit Erkel rondÂszerü for-
mÀban dolgozta fel. Az eredetileg zongorÀra
¢s vonÂsn¢gyesre tervezett tutti-szakaszok, a
jellegzetes t¢ma ¢s variÀciÂk nagyvonalÃ elû-

adÀsa, a szellemes ¢s sziporkÀzÂ r´gt´nz´tt
kadencia a lemez A oldalÀnak m¢ltÂ lezÀrÀsa.

A sajÀt operÀkbÂl szÀrmazÂ Àtiratok eset¢-
ben Kassai IstvÀn jÂ ¢rz¢kkel talÀlta meg az
optimÀlis arÀnyt a k´zkedvelt, n¢pszerü ¢s a
kev¢ss¢ ismert r¢szletek k´z´tt. Az elûbbi cso-
portba tartozik a HUNYADI LçSZLñ k¢t jele-
nete: a verbunkos stÁlusÃ HATTYöDAL ¢s az
INDULñ, amelynek triÂjÀban a àMeghalt a csel-
sz´vûÊ kÂrus tematikÀja is felbukkan. Mindk¢t
Àtirat ¢s Kassai elûadÀsa is hitelesen jelenÁti
meg az opera cselekm¢ny¢ben rejlû felfo-
kozott, nemritkÀn sz¢lsûs¢ges ¢rzelmeket.
Ugyanakkor a produkciÂnak hatÀrozottan
elûny¢re vÀlik a müv¢sz helyenk¢nt feltünû-
en ¢rezhetû m¢ltÂsÀgteljes visszafogottsÀga.

K´zismert mü az 1850-ben, elûsz´r zene-
karra k¢sz¡lt MAGYAR INDULñ is, amelyet Er-
kel 1852-ben zongorÀra Árt Àt, k¢sûbb pedig
ERZS°BET cÁmü alkalmi operÀjÀnak II. felvo-
nÀsÀba is be¢pÁtett. Kassai legfûbb ¢rdeme
ezÃttal is az, hogy a mü karakter¢bûl adÂdÂ-
an nehezen elker¡lhetû hatÀsos, k´zhelysze-
rü effektusokat mindv¢gig konzekvensen
mellûzi.

A szakmai k´r´kben is gyakorlatilag telje-
sen ismeretlen r¢szletek (a BçTORI MçRIA IN-

DULñ-ja, a SAROLTA bevezet¢se ¢s RÂzsa v¢g-
bÃcsÃja a DñZSA GY¹RGY cÁmü operÀbÂl)
elûadÀsÀval Kassai ä aki az Erkel Ferenc TÀr-
sasÀg alapÁtÂ tagjak¢nt ¢s tudomÀnyos kuta-
tÂk¢nt is meghatÀrozÂ szerepet jÀtszik az Er-
kel-¢letmü mindmÀig rejtett ¢rt¢keinek feltÀ-
rÀsÀban ä a magyar romantika hÀrom ä a
harmonizÀlÀst, a ritmikÀt ¢s a dallamfordu-
latokat tekintve egyarÀnt ä tipikus ¢s ¢rt¢kes
kompozÁciÂjÀval ismerteti meg a hallgatÂt.

Antal DÂra zenei rendezû ¢s RadÀnyi
Endre hangm¢rn´k munkÀjÀt dics¢ri, hogy
a zongorahang egy pillanatra sem erûszakos
vagy tolakodÂ. A hangszer a helyes beÀllÁtÀs
¢s kifogÀstalan mikrofontechnika k´vetkezt¢-
ben kellemes tÀvlattal szÂlal meg, a hangt¢r
kialakÁtÀsa is ideÀlis. K¡l´n´sen megragadÂk
az A oldalon talÀlhatÂ EL°GIA °S CAPRICCIO,
valamint a BEVEZET°S °S VçLTOZATOK f¢nyes,
vilÀgos, kontÃros diszkanthangjai.

Kassai IstvÀn elsû szÂlÂlemeze 1993-ban,
Erkel Ferenc halÀlÀnak 100. ¢vfordulÂjÀn re-
m¢lhetûleg elfoglalhatja m¢ltÂ hely¢t a meg-
eml¢kezû ¡nnepi kiadvÀnyok sorÀban.

Retkes Attila



KRITIKAPçLYçZAT
 

N°GYKEZES SZERZýI
çTIRATOK

BartÂk B¢la: A csodÀlatos mandarin
Arnold Sch´nberg: 1. kamaraszimfÂnia
Hauser AdrienneäKocsis ZoltÀn (zongora)
Zenei rendezû: Wilheim AndrÀs
Hangm¢rn´k: P¢csi Ferenc
Quint, QUI 903l021

T´bb¢ves elûadÂmüv¢szi egy¡ttmük´d¢s
utÀn megsz¡letett Hauser Adrienne ¢s Kocsis
ZoltÀn elsû k´z´s lemeze, amely a XX. szÀzad
elt¢rû tendenciÀit k¢pviselû BartÂk ¢s Sch´n-
berg zeneszerzûi mühely¢be invitÀlja a hall-
gatÂt.

A fenti müvek elt¢rû hangzÀsideÀlt k¢p-
viselnek, bÀr a tonalitÀs sz¢tfeszÁt¢se ¢s le-
rombolÀsa utÀn is ûrzik annak kereteit. Bar-
tÂknÀl a  zene  nyomÀn  megelevenedû  vi-
lÀg  tÀgas, ha m¢goly rettenetes is, Sch´n-
bergn¢l mÀr mindennek csak a csupaszon
derengû eml¢ke egzisztÀl.

çtiratok minden zenei korszakban nagy
szÀmban l¢teztek, a XIX. szÀzadban ¢s a XX.
szÀzad elej¢n a zongoraÀtiratok k¡l´n´sen
nagy n¢pszerüs¢gnek ´rvendtek. A sz¢les
müfaji skÀlÀn mozgÂ Àtiratok a szÂ (hang)
szerintitûl eg¢szen a parafrÀzisig terjedtek,
jÂl-rosszul k´zvetÁtve a müvek szellem¢t. Az-
tÀn a XX. szÀzadban az elektronikus zenei
eszk´z´k elterjed¢s¢vel visszaszorult az Àt-
iratk¢szÁt¢s gyakorlata.

E k¢t mü n¢gykezes szerzûi Àtirata a szer-
zûk ¢letmüv¢t tekintve is kuriÂzum. A szÀ-
zadfordulÂn gÀtlÀstalanul gyÀrtott zongora-
Àtiratokkal szemben, amelyek zongorafak-
tÃrÀja a feldÃsÁtott kÁs¢retfigurÀciÂk, feles-
leges akkordt´mb´k miatt sz¢tter¡lt, elmosÂ-
dott, ezek a szerzûi Àtiratok puritÀn mÂdon
kezelik a zenekari anyagot. Hogy a szerzûk
mi c¢lbÂl k¢szÁtett¢k ûket, nem tudhatjuk,
Àm hogy mi az eredm¢ny, arra ¢rdemes oda-
figyeln¡nk.

Sch´nberg 1. KAMARASZIMFñNIç-ja korai
stÁlusÀnak betetûzûd¢se, s szorongatott ¢lm¢-
nyeket id¢zû, lecsupaszÁtott, Àttetszû jellege
az ¢rett Sch´nberget elûlegezi meg. A tizen´t

(tizenhÀrom k¡l´nb´zû) hangszerre Árt mü
gazdag polifÂniÀja, klasszikus formÀt id¢zû
szerkezete a r¢gmÃlthoz k´tûdik, Àm a hang-
zÀs feszÁtû jellege a l¢nyeget mÀr-mÀr min-
den burkoltsÀg n¢lk¡l prezentÀlja. A hagyo-
mÀnyos idûbelis¢gnek, elûrehaladÀsnak csak
a marad¢kÀt fedezhetj¡k fel, a motÁvumok
k´rk´r´sen visszat¢rnek, a mozgÀsok mecha-
nikusak, nem vezetnek sehovÀ. Meg¢rkez¢-
sek n¢lk¡l a fesz¡lts¢gek felhalmozÂdÀsa
Ãjabb t¢mÀk indÁtÀsÀt exponÀlja. A tÃlbur-
jÀnzÂ anyag k´rben mozog. (Az ÀllandÂan
variÀlt ism¢tlûd¢snek ez a technikÀja a k¢sûi
Sch´nbergre lesz jellemzû.) A megoldÀsok
csak elvet¢lt Àtmeneti pillanatok, a nyugha-
tatlan kit´r¢sek, ÃjraindÁtÀsok vÀratlanul
megmerevedett kvarttornyokban Àllnak
meg, de sosem pihennek. A harmonikus ¢s
melodikus dimenziÂk egymÀsba vesznek. Ez
a zene nem kelt ¢rzelmeket, inkÀbb elvesz,
visszavon.

A KAMARASZIMFñNIA szerzûi Àtirata: szinte
mÀsik mü. Ami a polifonikus hangszerel¢si
eljÀrÀs nyomÀn oly fontos az eredetiben: a
szÂlamok Àttetszûs¢ge, divergens menete, az
a zongoravÀltozatban szinte teljesen elv¢sz.
Posztromantikus zongoradarab: talÀn Ágy jel-
lemezhetn¢nk a legjobban, sokszor kifejezet-
ten expresszÁv, s benne visszaÀll a kompozÁ-
ciÂs elûrehaladÀs klasszikus-romantikus ideÀ-
ja. Az a nyughatatlan, turbulens erû, amely
a zenekari vÀltozatot mozgatja, itt m¢g na-
gyobb lend¡lettel t´r fel.

Hauser Adrienne ¢s Kocsis ZoltÀn Ãgy te-
remtik ÃjjÀ a müvet, hogy nem eml¢keztet-
nek az eredetire. ¹sszjÀt¢kuk hajszÀlpontos,
virtuÂz, abszolÃt egyenrangÃ ¢s kiegyenlÁtett.
F¢mes, szikÀr zongorahangjuk jÂl illik a mü
Ãtkeresû jelleg¢hez. A sz´vev¢nyes, bÀr kon-
zisztens anyagban a szÂlamokat elk¡l´nÁtik. A
n¢gy k¢z szÂlamÀnak egy¡ttesen gazdag fel-
rakÀsa miatt a dinamikai ÀrnyalÀs lehetûs¢gei
leszük¡ltek, ezt hihetetlen¡l gondos artikulÀ-
ciÂval ¢s ritmikus dallamvezet¢ssel pÂtoljÀk.
Brahmsot id¢zû pillanatoknak lehet¡nk ta-
nÃi a lassÃ àt¢telbenÊ.

BartÂk pantomimzen¢je Lengyel Meny-
h¢rt romlottsÀgot, f¡lledt erotikÀt, egzotiku-
mot felvonultatÂ vulgÀris, utcai r¢mt´rt¢ne-
t¢bûl keletkezett. BartÂk az ´nc¢lÃ kegyetlen-
s¢g ¢s a f¢rfivÀgy rem¢nytelen ´sszecsapÀsÀ-
nak eredetileg lapos t´rt¢net¢t els´prû hatÀ-
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sÃ, plasztikus zenei (¢s ¢let-) karaktereket, fi-
nom gesztusokat felsorakoztatÂ, inspirÀlÂ
szÁnpadi drÀmÀvÀ formÀlta, kitÀgÁtotta di-
menziÂit, ¢s megteremtette a mü valÂdi belsû
mozgatÂrugÂjÀt. Ez a zene archaikus m¢lys¢-
geket mozgat meg, Stravinsky SACRE-jÀnak
szÀnd¢kolt primitÁvs¢g¢vel rokon. BartÂknÀl
zenei elûk¢peit a II. VONñSN°GYES-ben talÀl-
juk. Dem¢ny JÀnos Árja rÂla BartÂk-tanul-
mÀnyÀban: àEz az orgiasztikus zene etikai ¢rtelme
szerint a rombolÂerûk teljes ki¢l¢s¢n kereszt¡l vezet
el egy diabolikus ÃjjÀsz¡let¢shez.Ê

A MANDARIN n¢gykezesvÀltozata a zeneka-
rival pÀrhuzamosan, illetve azt megelûzûen
keletkezett. A hangszerel¢sen BartÂk ¢veken
Àt dolgozott.

A zongoravÀltozat a zenekarinak zenedra-
maturgiai vÀzÀt adja, annak mintegy mik-
rot¢rben szÂlÂ mÀsa. IntenzitÀsÀban, mÀr-
mÀr k¢pi megjelenÁtûerej¢ben azzal egyen-
rangÃ, term¢szetesen n¢lk¡l´zve a vÀltoza-
tos, sz¢les hangspektrumÃ nagyzenekari ef-
fektusok gazdagsÀgÀt, amelyek fontosak az
egyes zenei karakterek ¢letre hÁvÀsÀban: a
r¢zfÃvÂk riadt t¡lk´l¢s¢t, a piccolo sivÁtÀsÀt,
a klarin¢t keleties bÃgÀsÀt, a vonÂsok fenye-
getû col legno z´rejeit, a hÀrfa glissandÂit ¢s
arpeggiÂit, a cseleszta cs´r´mp´l¢s¢t, az ¡st-
dob d´ng¢s¢t, a hegedük ¡veghangsuhogÀ-
sait ¢s trillÀit.

BÀmulatos az a t´k¢ly, amellyel Hauser ¢s
Kocsis ezt a bonyolult zenei anyagot kezeli.
Itt a zongora lehetûs¢geit teljesen kihasznÀl-
va t´bb ponton visszavonatkoztatnak az ere-
deti partitÃrÀra.

A monumentalitÀst erûs akcentusokkal, a
term¢szetszerüleg elût¢rbe ker¡lû ritmikai
formÀlÂerû feszess¢g¢vel, sodrÂ lend¡lettel
teremtik ÃjjÀ. A gyakori l¡ktet¢svÀltÀst,
aszimmetrikus ritmusk¢pleteket ¢s hangsÃly-
eltolÂdÀsokat a zongora ¡tûhangszerhez k´-
zelÁtû hasznÀlatÀval erûsÁtik meg. Az egyetlen
l¢legzetv¢telre lefuttatott elûjÀt¢k ¢s a hajsza

tempÂi v¢gsûkig feszÁtettek. BriliÀnsak a r¢-
m¡let trillÀi ¢s a gyilkossÀgok kromatikus fu-
tamai. Hauser Adrienne ¢s Kocsis ZoltÀn a
zenekari vÀltozatban fÃvÂsszÂlÂk Àltal into-
nÀlt dallamok eredeti hangk¢p¢t a zongora-
vÀltozatban is felid¢zik. M¢g az Àtirat eszt¢ti-
kailag legkritikusabb pontjÀn is ä a lÀmpava-
son lÂgÂ Mandarin haldoklÀsakor ä az ere-
deti vÀltozatban kÂrus Àltal intonÀlt vÀgymo-
tÁvum megszÂlaltatÀsakor (v´. Debussy: 3
NOKTºRN ä SZIR°NEK, Alban Berg: WOZZECK

ä ALVñ KATONçK KñRUSA) visszavonatkoztat-
nak az eredetire: az emberi hangra.

Az Àtiratok zenei-technikai felv¢tel¢n jÂl
¢rz¢kelhetû az egyensÃly, amelyet a hang-
m¢rn´k teremtett spontaneitÀs ¢s mesters¢-
ges g¢piess¢g k´z´tt. Ellen tudott Àllni a kÁ-
s¢rt¢snek: a zongorahang manipulÀlatlan ¢s
term¢szetes k´zels¢gbûl hallatszik. Ugyanak-
kor a zenei momentumok erûteljesek, ism¢-
telt hallgatÀskor m¢gsem erûltetettek.

Az eg¢sz ¢let¢ben egyetemes meg nem ¢r-
tetts¢ggel k¡zdû Sch´nbergnek ¢s a sok te-
kintetben hasonlÂ helyzetben levû BartÂknak
Ãj hÁveket szerezhet ez a k¡l´nleges lemez
azÀltal, hogy az Àtiratok zenei ¢rv¢nyess¢g¢t
az elûadÂk müv¢szi ereje is szavatolja.

Zalatnai Katalin

 

Errata

PÂr P¢ter K°T PILLANAT A B°CSI SZíNPADON

cÁmü tanulmÀnyÀban ('93/1) Hofmannsthal
mondata a 73. oldalon is Ãgy helyes, mint a
69.-en: àOlyannyi atmoszf¢ra van magÀban a pil-
lanatban.Ê A 78. oldal utolsÂ elûtti sorÀban
pedig nem az idûbeli, hanem àaz idûn kÁv¡li
pillanatÊ jelzi sajÀt idûbeli v¢g¢t.

464 ã Figyelû
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